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  :مقـدمـة

 لكوا لغة القرآن –إنّ اللّغة العربية حتظى مبكانة تارخيية مرموقة رفيعة يف خمتلف الدراسات 

، كما تنال اهتماما حممودا ومكانة عالية راقية يف نفس الباحث اللّغوي العريب، الذي راح يدرسها - الكرمي

 اإلفراديةحدات الصوتية القاعدية، واملباين دراسة معمقة يف خمتلف مستوياا اللّغوية واللّسانية، كالو

  .التصريفية، والتراكيب النحوية، واألساليب البالغية

الدراسات اللغوية «ونظرا ألمهية هذه اللّغة، ومكانة هذه املستويات، كان اختياري ملشروع 

، ومن مثّ اتجه نشاطي إىل ، ووجهت حبثي إىل املستوى الصريف منها»والنحوية يف العصر التركي باجلزائر

وأمحد ابن ]  هـ1169ت [حممد ابن علي –داللة املشتقّات يف الشعر اجلزائري خالل العهد التركي «

  .».منوذجا] هـ1205ت[عمار 

أما سبب اختياري للّغة بعامة، والصرف منها خباصة، فذلك الهتمامي الشديد بلغة الضاد، وأنّ 

توى األساسي للدراسات اللّغوية، فهو يأيت بعد املستوى الصويت لكلّ دراسة الصرف العريب ميثّل املس

 معربة دالّة، كما أن الصرف يتجه إىل املفردات  على خمتلف أصنافها لغوية؛ مادامت اللّغة أصواتاً

  .وأجناسها، فهو أساس كلّ املباين اللّغوية، وحجر زواياها

فرادي يف قصائد الشاعرين اإلر دراسة املشتقّات على املستوى  أن أختاوأما الدافع الّذي حدا يب

بدراسة ابن علي وابن عمار، وذلك ألنّ املشتقّات هي الصفة السائدة يف أشعارمها، مثّ إنّ اهتمامي 

  .فرادي هذا ال يعين أن أهتم  ا بعيدا عن دالالا يف بعض صيغها ومفرداااملشتقّات على املستوى اإل

 هو ولوعي –كميدان تطبيقي –ن أسباب اختياري للشعر اجلزائري يف العهد التركي وم

وإحساسي بإحياء التراث، وخباصة التراث اجلزائري اللّغوي واألديب يف هذه احلقبة اليت ال زالت حلد اآلن 

  أ



تها يف أكثر من مكان، ممذلك قلّة املصادر بسبب تبعثرها وتشت ا يعيق مسار جمهولة بعض اجلوانب، ومرد

  .الباحث أو الدارس

وعلى الرغم من أنّ بعض الدارسني والباحثني رأوا أن الدراسات اللّغوية واألدبية يف العهد 

التركي نادرة مقارنة بالعصور سبقتها أو تلتها، ذلك ألنّ العهد العثماين يف مجيع مظاهره السياسية 

 مدروس، إلّا أنه يف املقابل هناك ما يدلّ على رقي الدراسات واالقتصادية والثقافية واللّغوية ال يزال غري

  فلقد أجنبت اجلزائر يف جمال اللّغة واألدب العديد من اللّغويني. اللّغوية واألدبية يف اجلزائر خالل هذا العهد

مها –ن الشعر والشعراء املتميزين، ومن أمثال هؤالء حممد بن علي وتلميذه أمحد بن عمار اللّذين برعا يف ف

 يف عصٍر وصمه كثري من مؤرخي األدب بأنه عصر التقليد والركود -مفخرة للتراث األديب اجلزائري

 األديب، األمر الذي شكّل عائقا صرف كثرياً من الدارسني عن هذه املرحلة تعميماً للوصمة، مما - الثقايف

ثقايف، وهذا العائق نفسه حتول لدي إىل حافز حجب من الطاقات اإلبداعية، وشكل ضربة قوية للتواصل ال

يدعو إىل االستكشاف واملغامرة يف هذه احلقبة من تراثنا األديب املطمور، الّذي قل من التفت إليه لينفض 

راسة ما يستحقياع، ويولّيه من العناية والدسيان والضعنه غبار الن.  

وال أعتقد . ي نضجاً، واختمرت أهدافهاوعلى ضوء تلك الدوافع ازدادت فكرة البحث يف نفس

أن وفرة مادة املوضوع وحتديد اهلدف وحدمها ميكنان من إجناز البحث وختطّي مراحله، فالبحث هو إعادة 

بناء للموضوع على حنوٍٍ منهجي، وال يتحقّق ذلك دون مراعاة لدور املنهج، واستخالصه وفق متطلّبات 

نهج هو الركيزة األساسية ألي عمل فكري مهما كان نوعه، ولتحقيق املادة وطبيعتها والغاية منه، فامل

 ير البحث وأبعاده، اعتمدت يف حتقيقه على منهجب عنهما البناء "الوصف والتحليل"تصوا يترتمم ،

  .واالستنتاج والرأي

مدخل وثالثة فصول وخامتة، : وتصورت عناصر البحث ومراحل إجنازه يف مخسة أقسام هي

  :ز احلديث عنها فيما يأيتأوج

  ب



يف الفصل التمهيدي أو املدخل الّذي ميثّل العتبة الرئيسة للبحث، ويقدم لنا نظرة شاملة عنه، 

، وهو يف األصل )أشعار جزائرية(األول يعرف بديوان الدراسة التطبيقية : ارتأيت تقسيمه إىل أربعة أقسام

ار، حقّقه أبو القاسم سعد اهللا، والثاين يلقي الضوء على األزمنة اليت قيلت فيها خمطوط ألمحد ابن عم

قصائد الديوان، مع التركيز على القرن الثامن عشر امليالدي، عصر الشاعرين حممد بن علي وتلميذه أمحد 

ابن عمار، والثالث يقدم لنا األمهية األدبية للديوان، وأما الرابع فيترجم للشاعرين ابن علي وابن عمار، 

فصل األول الذي خصصته لالشتقاق، فبدأت فيه بتمهيد منهجي، مث قسمت ويف ال. وما خلّفاه من آثار

هذا الفصل إىل مباحث حتدثت فيها عن تعريف االشتقاق لغة واصطالحاً، وشروط االشتقاق، مث أقسامه 

عند القدماء واحملدثني، كما تطرقت على العالقة اليت تربط بني االشتقاق والتصريف، واالشتقاق واألخذ، 

 حتدثت عن أصل االشتقاق، وحقيقة وجوده ووقوعه، وختمت باحلديث عن أمهية االشتقاق وفوائده مث

  .واحلاجة إليه

 - بتمهيد منهجي–وقمت يف الفصل الثاين بدراسة املشتقّات العربية، مث تناولت هذه املشتقّات 

التفضيل، وامسا الزمان واملكان، اسم الفاعل، وصيغ املبالغة، والصفة املشبهة، واسم املفعول، واسم : وهي

  .وأخريا اسم اآللة، فتحدثت عن معانيها وصيغها

أما الفصل الثالث فخصصته للتطبيق، حيث قمت فيه بدراسة حتليلية للمشتقّات املذكورة آنفا، 

هيا باسم والواردة يف قصائد الشاعرين ابن علي وابن عمار، وفق الترتيب السابق بادئاً باسم الفاعل، ومن

اآللة، فأحصيت هذه املشتقّات بعد استخراجها من القصائد، مث قمت بتحليلها حتليالً صرفيا معجمياً، وفق 

فعل يفعل، وفعل يفعِِِِل، وفعل يفعل، وفعِِل يفعل، وفعل يفعل، : (أبواب الفعل الثالثي ارد الستة املعروفة

 بينها ملعرفة موازناتالتجرد والزيادة والصحة واالعتالل، وأجريت ، مثّ دراستها من حيث )وفعِِل يفعِِل

وختمت البحث . مدى تواتر كل باب، مع ذكر السبب، وتعليل ذلك بآراء علماء اللّغة قدماء وحمدثني

  .خبامتة، سجلت فيها أهم النتائج

  ج



باحث، واليت متثّلت ولتحقيق أهداف هذا البحث ال بد أن مير عرب مصادر ومراجع تنري سبيل ال

  .أساسا يف كتب متعددة، اعتمدت عليها يف عملية البحث، وهي موثّقة يف قائمة املصادر واملراجع

وال يعين هذا أنّ الطريق كان معبداً وممهداً أمامي للقيام بالبحث على أكمل وجه، فقد واجهت 

 ملعظم املصادر واملراجع اليت اعتمدت عليها، مما كثريا من الصعوبات والعوائق، أمهّها افتقار املكتبة اجلامعية

هذا وال أُخفي أنّ بعض . صعب علي مجع املادة اللّغوية، فانتقلت إىل جامعات الوطن اجلزائري األخرى

الصعوبات نفسي متعلّق اجس البحث، وما ينتج عنه من خوف وشعور باملغامرة، وخشية من عدم اإلملام 

حقّه من الدراسة والتحليل، واملناقشة واالستنباط، لكن أحسب أنّ ذلك اهلاجس قد باملوضوع، وإعطائه 

زال وتالشى عند اكتمال البحث، واحلمد هللا الذي يسر يل طريق العمل يف ذلك، فبقدر وجود املصاعب مل 

  .تكن إالّ حافزا لتحديها ومواجهتها

يه خالصا لوجهه الكرمي، ويرزقين اإلخالص واَهللا أسأل أن يأيت حبثي هذا بالفائدة، وجيعل عملي ف

وإن اتضحت بعض جوانب النقص يف هذا البحث، فهي من نفسي، وأعتربها جتربة . يف القول والعمل

  .أنتفع ا، ومنها مستقبالً إن شاء اهللا تعلى

رة، ويف ختام هذا التقدمي، أمتنى أن حيظى عملي هذا بالقبول من طرف أعضاء جلنة املناقشة املوقّ

  وإن كان البد من كلمة أخرية، فإنين أخص ا شكري وامتناين ألستاذي . وكلّ من يطّلع عليه من بعدهم

على الرغم من أشغاله –املشرف رئيس املشروع األستاذ الدكتور فالق عريوات أمحد، والذي 

ن، فجزاه اهللا عني  احتضن هذا البحث منذ أن كان فكرة إىل أن أصبح على ما هو عليه اآل-وانشغاالته

  .كلّ خري

  د



كما أوجه شكري خالصا إىل كلّ أعضاء اللّجنة العلمية الفضالء، الّذين تكرموا علي بوقتهم الغايل ألجل 

قراءة هذا البحث، ليقدموا يل ومن معي من احلاضرين خالصة مالحظام، وتوجيهام، وتقوميهم للعمل، 

الحظات، والتوصيات، والتوجيهات، وأن أعمل ا، ويف ضوئها، واهللا وإني ألعدهم صادقا أن أعي كل امل

  .املستعان

    الطـالب                

�.عجـوط احمـمد                   �� �� �� �
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 :مـدخـل متـهـيدي

أتناول يف هذا الفصل التار )أشعار جزائرية(عريف بديوان مهيدي التوهو خمطوط ألمحد بن عم ،

، الذي قام بتقدميه وحتقيقه أبو القاسم سعد اهللا، مث األزمنة اليت قيلت فيها قصائد الديوان، )هـ1205ت [

]  هـ1169ت[حممد بن على : ، عصر الشاعرين)م18(امليالدي  الثامن عشر مع التركيز على القرن

ان األدبية، مثّ أخريا اللّذين مها حملّ دراستنا، مع اإلشارة إىل أمهية الديو]  هـ1205ت [وأمحد بن عمار 

 .التعريف بالشاعرين ابن على وابن عمار

يـوانالتعـريـف بالـد : 

إنّ النقد الذي يوجهه الكتاب دائما إىل العهد العثماين يف اجلزائر جهال منهم بإنتاجه، والبحث 

يث عما يسمى عن النصوص األدبية والتارخيية، اليت هي ضالة الباحثني يف هذا العصر، والتشدق باحلد

يقول -محلين«بالثقافة الشعبية، اليت يراد ا الكيد للثقافة العربية اإلسالمية الراقية يف اجلزائر، كلّ ذلك 

 على الرجوع إىل هذه األشعار، ودراستها وتقدميها للقراء كشواهد جديدة على رقي -أبو القاسم سعد اهللا

لباحثني والدارسني ليستفيدوا منها يف أعماهلم املستقبلية، بدل األدب العريب يف اجلزائر العثمانية، وكأداة ل

 .»1بقائها مطمورة يف دهاليز املكتبات

 الذي حققه سعد اهللا، هو يف األصل خمطوط ألمحد بن »بأشعار جزائرية«أما هذا الديوان املوسوم 

 الرمحن الثعاليب عمار اجلزائري، مبتور األول واآلخر، يقع ضمن جمموع يبدأ بفهرسة الشيخ عبد

، مث خمطوط ابن عمار 65 إىل ص 1من ص ) غنيمة الواجد وبغية الطالب املاجد(، املسماة ]هـ875ت[

 16، وآخر املكتوب فيه هو البيت العدد 123ص وينتهي بـ 68ص، الذي يبدأ من )أشعار جزائرية خمتلفة(

  ]حبر الكامل: [من قصيدة ابن علي الطويلة وهو قوله
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  1وتخلِّص احملزونَ من أحزانِه      بغرائب تجلي الدجىوأفَدتين 

، اليت )حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب(وقد أكمل سعد اهللا القصيدة من رحلة ابن عمار، 

  ).1904نبذة (حققها حممد بن أيب شنب 

 :2ثالثة أقسام) أشعار جزائرية(ويضم ديوان 

  . يف الوصف، واملديح، والغزل، والرثاء، ويف أغراض أخرى خمتلفة مساجالت ابن علي وابن عمار:األول

  . يف غراميات ابن علي وموشحاته:والثـاين

 ما مجعه بن علي يف ديوانه من شعر غريه، كقصائد جده، وقصائد حممد القوجيلي :والثالث

، ]هـ1058ت حوايل[، وحممد بن رأس العني ]هـ1069ت حوايل [وحممد سعيد الشباح ، ] هـ1080ت[

  ].هـ1150ت حوايل [ بن ميمون ، وحممد] هـ1066ت حوايل [وأمحد املاجناليت 

  : عصـر الـديـوان .1

إنّ األزمنة اليت قيلت فيها قصائد الديوان تتناول إنتاج القرن احلادي عشر اهلجري املوافق 

 12( شر امليالدي ، والقرن الثاين عشر اهلجري املوافق للثامن ع)م17/هـ11(للسابع عشر امليالدي 

احلادي عشر  ، ذلك إنّ ديوان ابن علي قد اشتمل على قصائد لشعراء عاشوا يف القرن)م18/هـ

، ومنهم جداه األعلى واألدىن، ووالده، وحممد القوجيلي، وأمحد املاجناليت، وحممد بن ) هـ11  (اهلجري

 12  (الثاين عشر اهلجري  القرنرأس العني، وحممد الشباح، كما اشتمل على قصائد لشعراء عاشوا يف

ولإلشارة إىل أن ابن عمار عندما نظر إىل . ابن علي نفسه، وأمحد بن عمار، وحممد بن ميمون: ، وهم)هـ

ديوان ابن علي، وجده حيتوي على الغثّ والسمني، فاختار منه مارآه جيدا ومقبوال للذّوق الشعري، 

                                                 
 .11: أ��ر 	�ا���� ص 1
 
 .12: ص أ��ر 	�ا���� ،  2
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ن عمار فيما ذهب إليه، فنحن ال نتفق معه يف تصرفه يف ديوان  اجتهاد اب منوعلى الرغم«وأمهل الباقي 

  .»1صديقه وشيخه بالطريقة اليت سلكها معه

عصر ازدهار اقتصادي يف )  السابع عشر امليالدي  (وقد كان القرن احلادي عشر اهلجري

 وقصدها »اسطنبول الصغرى«اجلزائر على ما يذكر املؤرخون، وقد أصبحت مدينة اجلزائر عندئذ تدعى 

علماء املسلمني مشرقا ومغربا، طالبني الرزق واحلظوة، ومن أشهر قُصادها عندئذ علي بن عبد الواحد 

األنصاري، وابن زاكور من املغرب، وعائالت بأسرها مثل عائلة ابن علي، وابن العنايب من املشرق، أو 

منشور (يف ] هـ1073ت[ون املال علي، الذي حتدث عنه عبد الكرمي الفكّ: مشاهري العلماء مثل

وباإلضافة إىل العلماء واملثقفني حل باجلزائر آنذاك أصحاب الطرق الصوفية، وأهل اخلرافة ). اهلداية

ون يف كتابه والشعوذة، وال سيما من املغرب، وقد أورد أمساء عدد منهم كل منهم عبد الكرمي الفكّ

، وكال الكتابني مؤلف يف القرن )بة الطّائفنيكع(يف كتابه ] هـ1068ت [املذكور، وحممد ابن سليمان 

م، ولكن احلياة السياسية يف اجلزائر عندئذ كانت غري مستقرة، فباإلضافة إىل عدم استتباب 17/هـ11

لذواودة يف شرق اجلزائر، ثورة ا: األمر حلاكم ما مدة حكمه، هناك الثورات الداخلية اليت من أشهرها

 اجلزائر والسالطني غري تباشاواكانت العالقات بني اجلزائر واسطنبول، أو حمال يف غرا، كما وثورة األ

 االستقالل عن السلطان، مبقني فقط على رمز البيعة، وِذكر تالباشاواجيدة يف مجلتها، وكثريا ما حاول 

  .2امسه يف املساجد، وبعض اهلدايا

 حد ما؛ فبينما استقرت فقد شهد تطوراً عكسياً إىل) م18(أما القرن الثاين عشر اهلجري 

األوضاع السياسية، ضعفت احلياة االقتصادية، بل تدهورت تدرجيياً، فقد قلّت املغامرات البحرية اليت 

كانت توفر الغنائم وتثري خزانة الدولة باألموال الوفرية، واعتمدت الدولة مستبدلة ذلك بالضرائب 

                                                 
 .15:  م،ن ، ص2
 
 .16و15: أ��ر 	�ا����،  ص 2
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يف قلق دائم لدى السكان باجلزائر،بل اشتد األمر عليهم الداخلية، فكان هذا التوجه اجلديد اخلطري سببا 

حقّاً حني استوىل التجار اليهود واملغامرون األوروبيون على مصادر الثروة، وأصبحوا يتحكمون يف التجارة 

الداخلية واخلارجية، ويؤثرون بأمواهلم سلباً على سياسة الدولة العثمانية داخليا وخارجيا، يضاف إىل ذلك 

 على تبونا بار والدول األوروبية، نتيجة احلروب مع إسبانيا ومحلة فرنسا بقيادة بولنباسطلعالقات توتر ا

، وأخريا 1827، مث واقعة نافرينو 1815، والتهديد األمريكي 1816مصر، ومؤمتر فيينا، واحلملة اإلجنليزية 

  .1احلصار الفرنسي

 ما يرام ،  اجلزائر مل يكن األمر على أحسن بوفيما له صلة بالوضع الثقايف خالل العهد العثماين

وأما احلالة العلمية، فهي الصفحة املغسولة من ذلك التاريخ، بل هي الصفحة «: يقول البشري اإلبراهيمي

السوداء يف تاريخ اجلزائر العلمي، فما رأت اجلزائر عهدا من عهودها أجدب من العهد التركي يف العلم، 

  .2».وال أزهد من حكوماا فيه

ذلك ما أدى بطبيعة احلال إىل انتشار اخلرافة والدجل بني الناس، لوال ما كانت تشكله املساجد 

 حيتفظ رجال العلم بالكتب أكثر مما حيتفظون «واملكتبات العائلية من إنارة علمية فكرية كسر الرتابة، إذ 

  .»3.بغريها

ستثناءات يف عصٍر مظلم مواٍر مبخاطر شداٍد أما ابن علي وابن عمار، وأضراما، فما كانوا إال ا

  .تعود على البالد بظروف ال حتمد عقباها

  :يوان األدبيةية الدأمهّ .2

لقد جاءت قصائد الشاعرين ابن علي وابن عمار يف مجلتها معبرة عن متانة ثقافة هذين الشاعرين 

سالمية األدبية، اليت متتد جذورها عرب وأصالتها،  ومتكنهما من البيان العريب والذوق الفني والثقافة اإل
                                                 

 .16: ن، ص .م 1
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إنتاج شعراء األندلس وبغداد ودمشق واحلجاز ومصر، وإنّ املتمعن يف شعر هذين الشاعرين جيد آثار 

املدرسة األندلسية واضحة بارزة، فاملوشحات، ووصف الرياض والطبيعة عموما، والغزل موضوعا، ورقة 

رسة األندلسية، ومع ذلك فإنّ شخصية هذين الشاعرين عندئذ تعد األلفاظ أسلوباً، كل ذلك من آثار املد

  .1مفخرةً للتراث اجلزائري العريب

 هـ يف املشرق أو يف املغرب، بلغ مبلغ ابن علي يف قوة النفس، 12وال نعلم شاعرا يف القرن «

 أنصف مؤرخو األدب واتساع العارضة، واحلبكة الشعرية، وطواعية املعاين لأللفاظ، ومواتاة الصور، ولو

شعر ابن علي جلعلوه يف كتبهم املقررة، وأولوه العناية اليت يستحقها لدى اجليل احلاضر يف اجلامعات 

] هـ1192ت [واملدارس، وإنّ ما يزيد من إعجابنا وتعجبنا من شعر ابن علي وابن عمار وابن الشاهد 

 بغداد أيام »صالونات«لفطرة، فلم يكن وراءهم أن أصحابه قد تكونوا يف مدرسة الطبيعة، ويف جامعة ا

 األندلس أيام احنالهلا، ومل نعرف من سرية »مخاّرات« خلفاء دمشق أيام جمدها، وال»عطايا«عزها، وال

هؤالء الرجال أم درسوا حىت يف مؤسسات علمية هلا شهرا عندئذ كاألزهر أو الزيتونة أو القرويني، 

  .2».نبوغ والعبقريةوإمنا هي إذن الفطرة وال

وهناك أمهية أدبية حضارية أخرى يف هذا الديوان، فأكثر ما جند فيه ال خيرج عن الغزل والوصف 

ولكنه . والتشبيب، هل معىن ذلك أن جمتمع اجلزائر آنذاك كان متهرئاً كاتمع األندلسي؟ طبعا ال

من األغراض إالّ من خالل الغزل والتشبيب التقليد، فشعراؤنا ال يدخلون باب املدح أو الرثاء أو غريمها 

ووصف الرياض، وهذه الطريقة ال متنع من إجادم يف التقدمي الذي يدخلون منه يف أغراضهم، فحرارة 

شعر ابن علي وتدفّقه وانسيابه جتعل منه شاعراً صادقاً يف أغلب األحيان، وكأنه ختصص يف فن الغزل حىت 

قاله، ألنه كان يصدر عن نفسٍٍٍٍٍٍٍ مشبوبةٍٍ  وخياٍل جامحٍٍ، وقلٍب دنفٍٍ، ولغٍة أتقنه، وهو صادق يف معظم ما 

طيعةٍٍ، وال نرى الغزل باملذكّر الذي نسبه ابن عمار البن علي شيخه وأستاذه إالّ طريقة من طرائق التقليد 
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ه بني مكانة عائلته وحماولة التهرب من الواقع ، وحنن نلمح التمزق الذي كان يعانيه ابن علي يف شعر

االجتماعية والدينية، ووظيفته هو كمفيت وخطيب ومدرس، بل وناسٍك ورٍع، وبني طموحاته الشعرية، 

  ]:حبر الكامل: [1وثورة هواه، وجاذبية غرائزه، أليس هو القائل

    مشُوعِياخلَاِفقَينزهـرت ا يف      قُلِّدتها ∗∗∗∗خطّةٌ –حقِّك   و–لَوالَ 

  و قـِد استدار ا كَِثيف جموِع     ِفيها رِقيـت إىل العلَىرابـمن و

  ولَكانَ من حرِق اجلوى مشفُوِعي    خلـوت منحى العامري صبـابةً

بقي علينا يف هذا الفصل التمهيدي أن نعرف، بالشاعرين اللّذين سامها يف هذا الديوان بأشعارمها ومها 

  .حممد بن علي وأمحد بن عمار

  

                                                 
 .20: أ��ر 	�ا����، ص 1
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  :حممد بن حممد بن علي  .1

، من أعالم اجلزائر، وأحد 1يعد حممد بن حممد بن حممد املهدي بن رمضان بن يوسف العلَج

أعياا املشهورين يف القرن الثاين عشر اهلجري، وأحد مثقفيها القدماء الذين شيدوا تراثا ثقافيا يف هذا 

يب، والتفقّه يف الدين اإلسالمي لعدد من األعالم الوطن العريب، وكان من املنافسني يف جمال اإلبداع األد

املعاصرين له، كأمحد بن عمار، وابن محادوش، والورِثالين، من أصحاب الرحالت املشهورة، والتآليف 

، وغريهم ممن اشتهر بوظيفة يف الدولة كالفُتيا، وزامل أغلب )التحفَة املرضية(املفيدة، وابن ميمون صاحب 

ع بعضهم عالقة صداقة كابن ميمون، ومع بعضهم اآلخر أقام خصومة، كابن محادوش، هؤالء، وعقد م

الشيخ اجلامعي الفاسي، : كما امتدت شهرته إىل املغرب األقصى، وصافحت أشهر مثقفيها آنئٍذ، مثل

 .2وامتألت أيدي الناس من شعره على حد قول ابن عمار

ية مازلت جمهولة إىل اليوم، وكثريا من زواياها ومع ذلك كلّه، فإنّ كثريا من معامل هذه الشخص

يغشاها الظالم، وليس بني أيدي الدارس من املصادر اليت ميكن أن تنري تلك اجلوانب إال الرتر القليل الذي 

ال يشفي الغليل ، وال يعني على إصدار حكم نزيه، أو قول كلمة فاصلة يف حق هذه الشخصية التراثية 

هم من يد الضياع، مل اصروه، وترمجوا له يف رحالم وترامجهم، ممن سلمت مظاناهلامة، فحىت الذين ع

ترمجة اجلامعي الفاسي، الذي خصه بعنايته، ولكن ضاع : تستوف ترمجتهم له مجيع ما خيصه، وينصفه، مثل

، كما جزٌء من رحلته، فضاعت معه ترمجت ابن علي،ومل يسلم منها إالّ بقية، نقلها ابن عمار يف رحلته

، وأما ترمجة تلميذه ابن عمار فربغم طوهلا وفائدا، إالّ أنّ صاحبها 3خصه ابن محادوش بنتٍف يف رحلته

ه، تقريظا لقريظ وكأنه كان يكتب ألفيناهانساق وراء عواطفه وجمامالته لشيخه، حىت إذا ما انتهى منها 

  .4 لشيخه، ومل يكتب ترمجةوتقريظا

                                                 
 312:  ا���ء ا�8�7*، ص1985: ، ا���ا��2.،ط) ك.و.م(  أ�� ا����� ��� ا�،  P�ر�e ا���ا�� ا��8�:*،1
  .46: ، ص1902: ا���ا��- Q7�: ��2T4�7� iP :) � ا�h� K,2N@2�ر ا��ح�N إ�M ا�A� �+34 )N37K,23 أ�* KI، رح�N ا�O A+�ر 2 
3 iP ،ا��ي��دوش ا��ح+ Aا� �Nا�، : رح ��� ���ا��)ت.ن.و.ش(أ�� ا����256: ، ص1983:، ا�. 
 .85: رح�N ا�O A+�ر، ص 4
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، ال إىل تاريخ ميالد ابن علي، وال إىل تاريخ وفاته، ما عدا بعض ومل يشر أحد من املترمجني

التواريخ اليت تثبت فعال أنَّ وجود هذه الشخصية يف القرن الثاين عشر اهلجري، فقد ذكر ابن عمار أنه يف 

، وحج ابن عمار 1»األنسزهرات «، خرج هو وشيخه  للرتهة يف ضواحي اجلزائر ليقطفا هـ1163سنة 

، وهو يتحدث عن نفسه وعن شيخه يف رحلته قبل رحيله، ومل يذكر وفاة شيخه صراحة، 2هـ1166سنة 

 تكون تلك السنة أو اليت قبلها، آخر عهٍد يف أنولكنه كان يتحدث عنه بضمري الغائب، وال يستبعد 

 أنَّ  4ون، وذكر آخرهـ1164 إىل أن ابن علي كان حيا سنة 3اللّقاء بينهما، وقد أشار بعض املترمجني

، وذلك إما بعزله من وظيفة الفُتيا اليت مل يعد يشغلها، واليت هـ1169العمر قد امتد به إىل حوايل سنة 

  .، وإما بوفاته فيها، إذ مل يظهر له خرب أو أثر بعدهاهـ1150كان قد توالّها منذ سنة 

ويرجقل، والدليل على ذلك ، بعام واحد على األهـ1166 على أنه تويف قبل سنة 5ار خمتارح حب

شيخنا أبو عبد اهللا حممد بن  «: هـ1166قول ابن عمار يف مقدمة رحلته عندما كان يتأهب للحج سنة 

، الذي يبدو أنه دعاء على 6»حممد الشهري بابن علي، أمطر اهللا ثراه من الرمحة والرضوان بكلِّ مسي وويلٍّ

  .ميت ال على حي

 أنه من أصل غري عريب، من جهة والده، ويرجح أن جده كان ممن وأما ما يثار حول نسبه، فيبدو

، ومما يدلّ على ذلك كنيته 7قدم مع اجلند العثماين إىل اجلزائر يف أول قدوم له، فاستوطن مع املستوطنني

 8"يالكُرغِْل"أي " القُلْغلي"تارة و" العلج"اليت أحلقت باسم أبيه وجده، فاسم عائلة ابن علي تنتهي بلقب 

تارة أخرى، ومل تكن مثل هذه األلقاب أو الكىن األعجمية تلحق بأمساء ألعالم جزائريني، ولكنهم يف 

غالب األحيان كانوا ينسبون إىل عائالم ذات األصل العريب أو الرببري، أو إىل املدن اليت ينتمون إليها 

                                                 
 40: ن، ص.م 1
 16: م ن، ص 2
3 ��7 �B�k4 ،ا����م ا�=Oأ ��4� ،l9��7 دل�O ط ،l93 .241: ، ص1983: �,�وت. 
 ).P )2/313�ر�e ا���ا�� ا��8�:*، 4
+QU4   �V4 c�ر ح2�ر، ا�1�� ا��V:* :* ا���ا�� :* ا���9 ا��8+�7*، 5 A,O ��4�	 ،ط�TU4 mرا�Q138: ، ص1991: دآ. 
 .35: رح�N ا�O A+�ر، ص 6
 ).P)2/313�ر�e ا���ا�� ا��8�:*،  7
 ). 4/94(،1984: � وأ4^ 	�ا����، ا�+�9ي ����2O* و 7�ص� ا���A ��,�و7*، ا�+�BBq ا��QoN� �,Ip�ب، ا���ا���A4 MNO nNT آ�ن وا���P mآ, 8
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 اليوم، كاجلزائري والقسطنطيين، قد شاعت شيوعها" الوطنية"والدةً ونشأةً يف وقت مل تكن فيه فكرة 

اخل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتجلى ذلك يف اخلصام الذي حدث بني ...والبسكري، والتلمساين 

أن يقف منتصبا ممتثال "«ابن علي وابن محادوش يف بيت الشيخ ابن ميمون، وذلك عندما أىب ابن محادوش 

ورغْبته يف الدنيا، وليس له رغبة يف دار القرار، مفيت « : عندما دخل عليهما، فقال فيه»1بني يدي ابن علي

مث ثىن قوله ذلك بقصيدة يفخر فيها حبسبه ونسبه وعروبته . 2»احلنفية بالوقت، ابن علي املستحق املقْت

  .3وشرفه، ويعد فيها ابن علي دخيالً من الدخالء، ولكنه مع ذلك قربه منه، وكان جزاؤه منه جزاء سنمار

غري أن العرق والشرف اللّذين تستر من ورائهما ابن محادوش، مل يكونا يف يوم من األيام حجر «

عثرٍة يف تعلم اللغات،وليس ما يؤسس اد املوثل، ومل يكونا حائال بني ابن علي وتعلّمه اللّغة العربية، 

 بينهما، يف إقامة الوزن، وصحة وإتقاا، ونسج الشعر ا، نسجا يفوق بكثري نسج غرميه عند املوازنة

العبارة، ودقة التركيب والنسج، ومسو العواطف والشعور، ويبدو يف ذلك أن ابن علي مل يكن عهده حديثا 

بالعربية، وإمنا وجد نفسه يف أحضاا، فقد تعاطت أسرته  الشعر أباً عن جد، واعتلت منابر اخلطابة يف 

: ، وقد أشار إىل هذا اإلرث اجلامعي الفاسي عند قوله4»ملذهب احلنفياملساجد، وتولت وظيفة الفُتيا على ا

أديب العلماء، وعامل األدباء، حميي طريقة لسان الدين بن اخلطيب، اإلمام اخلطيب، بن اإلمام اخلطيب، «

  .5"بن اإلمام اخلطيب، ذي القدر العلي، أيب عبد اهللا حممد بن حممد املعروف بابن علي

 ، وكان هـ1054ي بن رمضان كان خطيبا، وقد توىل اإلفتاء احلنفي سنة فجده حممد املهد

، كما جنده يتعاطى الشعر أيضا، ففي ديوان ابن علي ]هـ1066ت[معاصرا ملفيت املالكية سعيد قدورة 

كان ] هـ1128ت [، و أبوه حممد بن حممد املهدي املعروف بابن علي 6خمتارات شعرية جلده املذكور

ملتقى (، وهو عبارة عن شرح لـ )جممع األر(كان عاملا بالفقه  احلنفي، وله فيه تآليف خطيبا أيضا، و
                                                 

 .256:رح�N ا�A ح+�دوش، ص 1
 .256: م ن، ص 2
  .257: ن، ص.م  3
 .138: ص   QU4�ر ح2ّ�ر، ا�1�� ا��V:* :* ا���ا�� :* ا���9 ا��8+�7*،4
 .82:رح�N ا�O Aّ+�ر، ص 5
6 eر��P ،*:��8ا�� ا���2/313( ا�.( 
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، وإىل جانب اخلطابة "شيخ اإلسالم"، وكان يلقب بـ 1من فروع احلنفية إلبراهيم بن حممد احلليب) األحبر

  .2والفقه كان ينظم الشعر

ا من األلقاب الدينية واألدبية كل ذلك من أبيه وجده، وحاز عدد) احلفيد(وقد ورث ابن علي 

 3"بشيخ اإلسالم"، وابن عمار نعته "باإلمام اخلطيب "-كما سبق–على عهده، فاجلامعي الفاسي وصفه 

، وكانت هذه األلقاب ال تطلق إال على رجال الدين 4"املفسر"و" الراوي"و"احلافظ"و"العامل"و" اإلمام"و

بن عمار بعدة نعوت أخرى كانت تطلق على أهل الذوق كما وصفه ا. من أهل العقل والنقل والدراية

، وقد برع ابن علي يف الشعر، 5التقي، واملتبتل، والورع، واملتنسك، وقائم الليل: والباطن، مثل قوله فيه

  .6وحاز فيه قصب السبق يف عهده، وكان يفاخر به املغاربة

اب الدينية املوصوف ا ابن علي، فإنه وإن كان الدارس يفتقد اليوم أثراً علمياً حلقيقة تلك األلق

، تدل على صدق بعض ما 7ال يعدم ذلك يف اال األديب، فهذه بعض أشعاره بني أيدينا يف هذا الديوان

وِصف به يف إبداعه، وتبني رفاهة حسه فيه، وبراعة مل يلحقه فيها ممن عاصره من اجلزائريني إال القليل، 

وهذا اإلمام هو خامتة الشعراء ذا الصقع، ليس «:له بالسبق فيه، وقالكابن عمار، هذا الذي اعترف 

  .9حميي طريقة لسان الدين بن اخلطيب يف النظم: ، واعتربه هو واجلامعي8»لغليل األدب بعده نقع

أغلب أغراضه يف املدح النبوي والغزل، ويبدو أنه قد مجعه ورتبه ) ديواناً(ولقد خلّف ابن علي 

، وعلى أية 10لتلميذه ابن عمار، الذي قام بنقل عدد كبري من قصائده، وضمها إىل رحلتهبنفسه، وناوله 

حال، فإن ابن عمار قد أعطانا فكرة، ولو جمملة عما حيتويه ديوان ابن علي من أغراض شعرية، مبا اختاره 

                                                 
1 A,:ر�ا�2;�ادي، ه��� ا�� ��� X,O�+إ�  )A,JIّV+ر ا��و0/ A,J�k+ء ا��أ�+ ( �27ل�Qرف، ا��ا�+� ���1955- 1951: وآ ،)2/312.( 
  ).P)2/316�ر�e ا���ا�� ا��8�:*،  2
 35: رح�N ا�O Aّ+�ر، ص 3
 .46:ن، ص.م 4
 .,�Vd *: ^P,�ة A4 إ@�ا877:رح�N ا�O A+�ر، ص 5
 .40: م ن، ص 6
 . �,NO A�D u* وح��O tN�500mد ا�Y,�ت ا�Q* أ/9Q2� ا�O Aّ+� :* ا����ان، وأ�s� :* رحQN^ ح�ا�*  7
 .62/63: رح�N ا�O Aّ+�ر، ص 8
 .63: م ن، ص 9

 .39:ص رح�N ا�O Aّ+�ر، 10 
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جلمال ، وما له عالقة با-بعامة–املدائح النبوية، والوصف : منه من قصائد ومقطوعات، فمن ذلك

، والغزل الذي أكثر منه، ونوع فيه، واحلكمة والوصايا، -خباصة-كالروض والورد، وفنون العمارة

واإلخوانيات، واملراثي، واأللغاز واملواليا، وغريها، وقد اختار ابن عمار من جممل هذه األغراض قصائد، 

 وأشار إىل مناسبات بعض ومقطوعات، وأبيات متفرقة، وأكثر من لون الغزل، وضم اجلميع إىل رحلته،

  .القصائد وسكت عن بعضها اآلخر

وإذا مل يكن للمدائح النبوية من إشكال يف صلتها باجلانب الروحي، جريا من الشاعر على 

فما هو الغرض احلقيقي املقصود . بالذات" الغزيل"مواكبة روح العصر، فإن اإلشكال مطروح حول شعره 

من شعره يف وصف مجال الورد على اختالف أنواعه وألوانه، ومجال منه؟، وما هي مراميه اخلفية منه و

الروض، والفنون العمرانية؟ وهل كان الشاعر يتغزل بالنساء، ويعشق ذوان على احلقيقة ويروم وصاهلن، 

:  مع شخصية ابن علي-حمالة ال–ويبحث فيهن عن لذٍة حسية عابرٍة؟، فإذا كان األمر كذلك، فإنه يتناىف 

 املفيت، العامل احلافظ، الورع، التقي، املتبتل، قائم اللّيل، وغريها من األوصاف الدالة على رسم الفقيه،

 شخصية ابن علي اليت ترمسها أشعاره الغزلية، األمر الذي يؤدي إىل -ظاهرياً–شخصية زاهدة، تناقض 

  .1تنافر واختالل بني شقي معادلة قائمة بني شخصية وفنها

 عاشقا للجمال، وباحثاً عنه يف املرأة، ويف حسن املناظر اليت وصفها، بل حىت أم أن ابن علي كان

يف خدود وقدود الصبايا والغلمان، وأن اجلمال يف هذه املظاهر البشرية والطبيعية، الذي تعلق به، وهام 

 خلقه، وهو فيه، هو يف حقيقة األمر إمياء ورمز إىل تعلقه باجلمال واجلالل األزيل، الذي تتجلى مظاهره يف

  .2األمر الذي يؤدي إىل تطابق شقي املعادلة القائمة بني سلوك شخصية ابن علي وفنها

حمي الدين بن : لة قد أعاد متثيل الدور الذي قام به من قبلهفيكون الشاعر الفقيه يف هذه احلا

صفهاين يف مكّة املكرمة،  األءعريب، عندما اتهم يف فنه بأنه إنما كان يتغزل ويهيم حبا ببنت اإلمام أيب الرجا
                                                 

 .QU4:142�ر ح2ّ�ر، ا�1�� ا��V:* :* ا���V ا��8+�7* :* ا���ا��،ص  1
 .142:م ن، ص 2
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ومل أزل ... «: فقام عندئذ يدافع عن نفسه وعن فنه، موضحا حقيقة تغزله باملرأة، وجبماهلا ومفاتنها بقوله

ت الروحانية، واملناسبات العلوية، نـزالمياء إىل الواردات اإلهلية، والت على اإلاجلزءفيما نظمته يف هذا 

، مبا إليه أشري، واهللا -رضي اهللا عنها–جريا على طريقتنا املثلى، فإن اآلخرة خري لنا من األوىل، وِلِعلمها 

 ال يليق بالنفوس األبية، واِهلمِم العليِة املتعلقة باألمور يعصم قارئ هذا الديوان من سبق خاطره إىل ما

   .1»...السماوية

ومهما كان األمر، فإنه يصعب الفصل اآلن يف حقيقة غزل ابن علي، إن كان غزالً ماديا حسياً 

تربئته مما قد حبتاً، أم كان إمياًء، جرياً على طريقة القوم، وال ميكن اامه مبا قد ال يكون فيه، وال ميكن 

  .2يكون اتصف به من خالعة أيضاً

  .وبعد هذه الترمجة املوجزة للشيخ حممد بن علي، أنتقل إىل التلميذ أمحد بن عمار

  : أمحــد بـن عمـار اجلـزائـري-2

إنَّ أبسط شيء حيسن أن يعرفه الدارس عن شخصية تارخيية معينة، هو تاريخ املولد، والوفاة، 

الشباب والكهولة، ومعامل التربية والتعليم األوىل، حىت يستطيع أن يلم مبعامل هذه والنسب، ومعامل 

الشخصية وجوانبها الثقافية، وتأثّرها بالوسط الذي عاشت فيه، وتأثريها عليه، غري أن هذه املعلومات 

أ لكثري من البسيطة عن شخصية ابن عمار جمهولة، وال يتوصل الدارس ملعرفة بعض النتف منها إال إذا جل

املوازنات واحلسابات الدقيقة لبعض العالقات اليت كانت بني ابن عمار وشخصيات أخرى معاصرة، وهو 

تاريخ : العمل الذي اضطر إليه أبو القاسم سعد اهللا، عندما تعرض لشخصية ابن عمار يف كتابه املوسوعي

عصره، فترجم لكثري منهم، إال انه نسي وبالرغم من أن ابن عمار كان مهتما برجاالت . 3اجلزائر الثقايف

أن يعرف بنفسه، عامدا أو متجاهال، ومل يفعل ذلك مثلما فعله كثري غريه، كالورثالين يف رحلته، وابن 

                                                 
�اق  1Yن ا�+	�P ،*��O A�1، )د��ان(ا�vIوا� �O�2TN� ن)ت.د(، دار �,�وت�I2� ،:198109: ، ص. 
 .QU4:143�ر ح2ّ�ر، ا�1�� ا��V:* :* ا���ا�� :* ا���9 ا��8+�7*، ص 2
 ).P)2/233 -246�ر�e ا���ا�� ا��8�:*،  3
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محادوش اجلزائري، الذي أرخ حلركاته وسكناته يف رحلته، أو ميكن أن يكون قد فعل ذلك يف أحد كتبه، 

  .1 يف حكم الضياع- إن وجد–زال هذا العمل أو فعل ذلك غريه من تالميذه، وما

  :ابن عـمار

هو أبو العباس أمحد بن عمار بن عبد الرمحن بن عمار، من أعالم اجلزائر العثمانية وأدبائها، عاش 

، وقد أمهل املؤرخون تاريخ ميالده ووفاته، لكن أقدم )م18(مبدينة اجلزائر يف القرن الثاين عشر اهلجري 

، وأحدث 2، وميثل سنة تقريظ كتاب الدرر على املختصر البن محادوشهـ1159 هو تاريخ نعرفه عنه

، واملدة بني هذين التارخيني ست وأربعون سنة، مث 3، تاريخ إجازته حممد خليل املراديهـ1205تاريخ هو 

  .تنقطع التواريخ بعد ذلك كما كانت منقطعة قبله

كان على درجة كبرية من العلم كما ) هـ1159ة سن(وإذا علمنا أنّ ابن عمار ملاّ كتب التقريظ 

؛ فإننا نفترض بلوغه األربعني يف هذه السنة، وهو رأي أيب القاسم سعد اهللا، 4صرح بذلك ابن محادوش

 ستاً ومثانني سنة، هـ1205، وعلى ضوء ذلك يكون قد بلغ سنة 5هـ1119الذي رجح أنه ولد سنة 

 أو بعده بقليل، ألن أخباره تنقطع بعد هذا 6عجم أعالم اجلزائرويكون قد تويف يف هذا العام كما يف م

  .التاريخ

كما أن انتماء ابن عمار جمهولٌ أيضاً حلد اآلن فنسبه ال يعرف إال على سبيل الظن، ومما يبدوا 

 أنّ ابن عمار ينتمي ألسرة عريقة يف العلم والشرف، ومن األسر اليت كان هلا شأنٌ يف اجلزائر، يؤيد ذلك

                                                 
 .203:صQU4�ر ح2ّ�ر، ا�1�� ا��V:* :* ا���ا�� :* ا���9 ا��8+�7*،  1
  
 .259:ا�A ح+�دوش، ا��ح�N، ص 2
  و4� ���ه�64:، ص1983:أ�� ا����� ��� ا�، P��رب :* اYدب وا��ح�N، ا�+�B�k ا��QoN� �,Ip�ب، ا���ا�� 3
 .260:م س، ص 4
 ).P)2/234�ر�e ا���ا�� ا��8�:*  5
 .O:260�دل l9��7، 4��� أO=م ا���ا��، ص 6
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، ويكون املُراد 1)سليل األشراف الصاحلني، وخالصة جمد التقى والدين(العبارة املنقوشة على خامته 

  .بالشرف الصلة بالنسب النبوي كما هو متواتر ومتواطأ عليه يف العرف اجلزائري

أما أفراد أسرته، فال نعرف أكثر من أنّ والده كان عاملا وعلى قدر من التدين، ولكننا ال ندري 

  ]حبر الطويل [2ماذا كان يعمل، ويشري إىل ذلك الشاعر اجلزائري أمحد الغزال يف مدحيه ابن عمار

  هلُموا إىل األسمى ابن عماِر أمحِد     هلُموا إىل مأْوى املفاخِر والعالَ

  بوالده ديناً وعلْماً قِد اقْتدى               لقد جلَّ نجلٌ كان باألِب يقْتدي 

  ِرم به من ماجٍد وابِن ماجِد           وأنِعم به من سيٍد وابِن سيٍد فَأَكْ

 يف مدينة 3خبال ابن عمار حممد بن سيدي اهلادي بأنه أحد العلماء البارزين   ويعرفنا ابن محادوش

أساٍم أما ماعدا ذلك فمجرد .اجلزائر خالل القرن الثاين عشر اهلجري ،دون أن يفيدنا بأكثر من هذا 

جلامع األعظم متشاة لعلماء سكنوا مدينة اجلزائر،ومنهم سيدي أمحد زروق بن عمار الذي كان خطيب ا

كما جاء يف سلسلة مفايت .هـ1030- هـ1022فتاء املالكي يف مدينة اجلزائر مابني باجلزائر،وتولّى اإل

  4.املالكية

، وظلّ يف هـ1180ذهب املالكي سنة  أما ابن عمار ،فنجده قد تولّى وظيفة اإلفتاء على امل

  .5هـ1184الوظيفة إىل سنة 

وفيما له صلة بطلبه للعلم،  جند أنّ ابن عمار يف بداياته األوىل قد تلقى العلم على يد الشيوخ 

  . إىل اخلارج،  والشك أنّ دراسته تركّزت أكثر على الفقه واألدبأن يسافرداخل اجلزائر قبل 

                                                 
 .)P)2/237�ر�e ا���ا�� ا��8�:*  1
2  ،wNBل ا��	�� wNUا� w���P ،وي�IJ32/142(ا�.( 
 .122/123: ا�A ح+�دوش، ا��ح�N، ص 3
 ) .2/327(ا�IJ3�وي، م س 4
 ).P)2/234�ر�x ا���ا�� ا��8�:*،  5
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دة املتعلمني حينها، بعد حفظ القرآن، أن ينتقلوا إىل املتون الفقهية فاألول ألنه كان من عا

فيحفظوا، ويهتمون بشروحها وحواشيها، كمختصر خليل بن إسحاق املالكي، إضافة إىل كتب أخرى 

تكون مكّنته من تولّي وظيفة اإلمامة واخلطابة واإلفتاء فيما بعد، وهذه الوظائف ال يناهلا إ الّ من امتلك 

  .صية  الفقه باإلضافة إىل العلوم الشرعية األخرىنا

أما األدب، فإنّ ابن عمار كان شديد امليل إليه من خالل حفظه عيون الشعر العريب القدمي، 

إضافة إىل درر املنثور كرسائل لسان الدين بن اخلطيب وغريه، دون ... كشعر املتنيب والبحتري وأيب متام 

واٌء ما تعلّق منها بالتاريخ اإلسالمي أو الفارسي أو اليوناين، ونرى ذلك ماثال أن يهمل التاريخ والسري، س

  ]:حبر الرجز [1يف شعره، فمن قوله يف مدح شيخه ابن علي

  ِإالَّ اختفَى سقْراطْ بني ِدناِنِه    ما خاض يوماً نطْقُه يف حكمٍة

ي كان أديبا مرموقاً يف عصره، ونرجح أن يكون ابن عمار أخذ األدب عن حممد بن علي، الذ

  .2"شيخنا"وكثْرةُ مالزمته له دليلٌ على ذلك، وكان يلقِّبه 

ومما يالحظ أنَّ البن عمار رحالت دينية وعلمية طويلة إىل خارج القطر اجلزائري، ترجع أسباا 

  3:إىل

بقاع املقدسة من  بقصد أداء مناسك احلج وجماورة بيت اهللا احلرام، ملا لل: األسباب الدينية-أ

  .عظيِم مرتلٍة يف نفس كلّ مسلم، تزداد بقدر  تدين الشخص وتكوينه الروحي

 من خالل طلبه العلم والسعي يف حتصيله، واألهم يف ذلك طلب : األسباب العلمية-ب

سنة تقريبا، ويف هذه السن )47(، كان يبلغ هـ1166اإلسناد املتصل، فابن عمار يف رحلته األوىل سنة 

                                                 
 . 43:أ��ر 	�ا����، ص1
 ) 1/343(ا�IJ3�وي، م س 2
3 �TU4 �,QB,	�4 ،ر�+ّO Aا� �� .م2004ط، 	�4�� وه�ان، حK,2 ��زوادة، I4��y ا��Vرة اYد�,� :* 
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طلب العامل اإلسناد املتصل حىت يوثق معلوماته أكثر مما يطلب العلم نفسه، وذلك باحلرص على مشافهة ي

  .العلماء وطلب اإلجازة للرواية عنهم

لدرجة أنه ) علي باي( فابن عمار كانت تربطه مودة مع باي تونس :األسباب السياسية-جـ

، هـ1195ا ملغادرة ابن عمار اجلزائر صوب تونس سنة ألّف كتاباً حول سريته، وقد كان هذا سببا كافي

  1.ليغادر بعد وفاة الباي املذكور إىل أرض احلرمني

وختربنا املصادر أنّ ابن عمار قام برحلتني؛ أوالمها إىل البقاع املقدسة بغرض احلج يف سنة 

 فانضما إىل حلقة الشيخ ، رفقة الشيخ حسني الورثالين، وقد استوقفهما داعي العلم يف القاهرة،هـ1166

، وبعد قضائهما مناسك احلج، مل ترق البن 2؛ فأخذا عنه ما قدر هلما يف مسجد احلسني»خليل املغريب«

، هـ1178، وكانت عودته سنة 3»فجاوز أثناءها باحلرمني حوايل اثين عشرة سنة«عمار األوبة إىل وطنه،

، وتوىل بعدها وظيفة اإلفتاء »ب بأخبار رحلة إىل احلبيبحنلة اللبي«ويف هذه ااورة كتب رحلته املشهورة 

  .4هـ1185 حىت سنة هـ1180املالكي مبدينة اجلزائري من سنة 

 وقد 5،» هـ بقصد االستيطان ا1195إىل تونس من اجلزائر سنة «والرحلة الثانية ملّا انتقل 

ن وفاة حاكم تونس علي باي ويلّ ، ولك6اندمج يف حميطها العلمي، فكانت له نقاشات ومساجالت علمية

نعمة ابن عمار وصديقه جعلته يفارق الديار التونسية حنو املشرق، فنجده بعد ذلك جييز حممد خليل 

 يف مكان ال نعلمه، قد يكون الشام أو احلجاز، حيث بقي يف احلرمني حىت هـ1205املرادي الشامي سنة 

  .ا7تويف فيهم

                                                 
 ).P)2/235�ر�e ا���ا�� ا��8�:*،  1
 .235: م ن، ص 2
 .239: م ن، ص 3
 ).2/328(ا�IJ3�وي م س،  4
 ).P)2/235�ر�e ا���ا�� ا��8�:*،  5
 . 236: م ن، ص6
7 iP ،^Q+�7ر�* و XsJ� 3ّ�ثQا� *: ^QIّ4و ^�Yا iQ: ،ي�oB�+ا� �VIأ�� راس ا� :،���o�2 ا�O Aا�� )ك.و.م (34+� ا���49: ،ص1990، ا�. 
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ت خارج بلده متعمدا إىل أن يتوىف بعيدا عن الديار، نتساءل عن طبيعة وملاّ جند ابن عمار يطيل الرحال

  .البيئة اليت عاش فيها، وهل كانت فعال ال تساعده على اإلستقرار؟

املصادر تشري إىل أن ابن عمار عاصر أواخر احلكم العثماين يف اجلزائر، الذي شهد اضطرابات 

، وثورة أهل اجلنوب 1»شبه مستقلة بأمورها«املدينةسياسية كبرية، كثورة أهل تلمسان اليت جعلت 

شرق، ووسط، وغرب، : ، وتقسيم اجلزائر إىل ثالثة أقاليمهـ1179وامتناعهم عن دفع الضرائب سنة 

ومنح بيات هؤالء القواعد الثالث التصرف املطلق يف الرعية العربية بكلّ «. وعلى كل إقليم باي حاكم

عمار ، باإلضافة إىل النكبات الداخلية عايش ابن 2»والعقوبة باملالوجه من القتل والضرب والسجن 

  . وما تال ذلك من حماوالت عسكرية لتحريرهاهـ1145 االسباين على وهران سنة االستيالء

وإذا رجعنا إىل تركيبة اتمع الذي نشأ فيه الشاعر، جنده قبلياً حيكمه وجهاء العشائر والعائالت 

يه سيطرة الدولة خصوصاً يف عمق اتمع، الذي كان يعاين من استبداد األتراك الكبرية، ضعيفةٌ ف

له يف السياسة وصمة سوداء ال تنسى، «) هـ1205 -هـ 1179(وعنصريتهم، فالداي حممد بن عثمان 

  .3»وذلك أنه فدى من األسرى الترك وحدهم، وامتنع من فداء العرب

 خمتلفة مع علماء كل قطر، فيستفيد من علمهم، مثل وقد كانت له اليف هذه الرحالت لقاءات

، ولكن الشيخ الذي كان ...خليل املغريب بالقاهرة، وأمحد بن حممد الورزي املغريب، و عمر بن أمحد املكّي 

  .شديد املالزمة له هو حممد بن علي كما ذكرت سابقا

:  املساجد ودور العلم، منهمأما الذين تعلموا على ابن عمار فكثريون، كانوا يتحلّقون حوله يف

  4.حممد أبو راس الناصر، وقر أعليه الفقه احلنفي، وأمحد الغزال، وحممد خليل املرادي الشامي، وغريهم

                                                 
 .A4 آ=م ا�+n�3 أح+� n,:�P ا�+�L4 :18*7آ�ات ا�w��1 ا�ّ�ه�ر 1
2 iP ،د��Bع ��� ا��Np اري�Iا� �0{ : ���O�� M,3�)1/271 ( AO =�7:ر، ص�+ّO Aا� �� .12:حK,2 ��زوادة، I4��y ا��Vرة اYد�,� :* 
 ).3/266(، ص 1965: �,�وت. 2م، �1I4رات دار�2Qo4 ا�3,�ة، ط �2O ا��ح+�ن ا��,=�*، P�ر�e ا���ا�� ا��� 3
 .13: حK,2 ��زوادة، I4��y ا��Vرة اYد�,� :* �� ا�O Aّ+�ر، ص 4
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مجع إجازات شيخه ابن عمار ومروياته، فإذا هي تبلغ »  السيالة التونسيإبراهيمتلميذه «كما أن 

 فات منتخب األسانيد يف وص(حنو الكراستني وتسمىوعندما اطّلع عليها ابن ) واملسانيدواألجزاءل املصن ،

على خطّ ) سعد اهللا( أجازه ا، ووضع عليها خطوطه وختمه، وقد اطّلع عليها  هـ1204عمار سنة 

 وقد ذكر ابن عمار يف هذه اإلجازة بعض شيوخه يف مصر، واحلرمني، والعلوم اليت 1وختم ابن عمار،

  .2 مكة عمر ابن أمحد، وباملدينة حسن بن حممد سعيد، ومبصر حممد احلنفيتلقاّها، فمن مشائخه يف

وعلى الرغم من أنّ ابن عمار كان متحررا من الفكر اخلُرايف الذي كان خييم ظالمه على «

عهده، وعلى الرغم من عقالنيته، وكونه من الفقهاء الذين كثريا ما ذموا أدعياء التصوف، ونعتوهم بشىت 

إال أننا مع ذلك مل جند له أثرا أو " منشور اهلداية"كالزندقة واإلحلاد، مثل ما فعل الفكون يف األوصاف، 

ويلبس ) طرقه(رأيا من اآلراء اليت تنفر من  التصوف، بل على العكس من ذلك، وجدناه ينغمس يف 

، كلٌّ حبسب اقتناعه ، مثلما اتبع جلّ معاصريه إحدى الطرق الصوفية املنتشرة)طريق القوم(جلبابه، وحيتذي

من ال شيخ له فشيخه « وميله إىل أحدها، ألن ذلك كان ديدن العصر، ومسته املميزة له، بل كان يعد 

، اليت كانت منتشرة انتشارا واسعا يف ربوع "الطريقة الشاذلية"، ولذلك ألفينا ابن عمار يعتنق »الشيطان

  3.».س، ومصر ، وغريهاكاملغرب، واجلزائر، وتونس، وطرابل: أقطار اإلسالم 

نثره وشعره، تطالعه أشواق هذا األديب : واحلق، فإنّ من يطلع على نتاج أمحد ابن عمار

،وتعلّقه بالبقاع املقدسة، كما جيد عاطفة احلب هي الغالبة، وهي الدافع واملوجه الذي دفعه ووجهه )الفقيه(

بية، كما يالحظ زهده، وابتعاده عن رفه الدنيا، إىل ربط كثري من العالقات اإلخوانية، واملساجالت األد

 كما ألفيناه 4.»لوجه اهللا الكرمي ال لغرضٍٍ فاٍن«وكلّ ما من شأنه أن يكدر صفو احملبة الروحية اخلالصة 

  5]:حبر السريع:[ينهي مقدمة الرحلة ذين البيتني

                                                 
 ).P)2/36�ر�e ا���ا�� ا��8�:*،  1
 .51: م ن، ص 2
 .545: ، ص1985:�,�وت.O i,+�3�wp ا���A، ا��V:,� :* 7~� ا�D=م، دار ا�Qo�ب ا�I2N�7*، ط 3
 .4: ���4 رح�N ا�O Aّ+�ر، ص4 4
 .5: م ن، ص 5
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   الْغـرورو الَ يغرنك كَيد    صـرف بقـايا العمِر يف طَاعٍة

ـَاَ الدنياَ متاَع الغـرور    وارحلْ ِإلَى اُألخرى ِبزاِد التقى   فإمنّ

وأما مؤلفات أمحد بن عمار، فليست معروفة كلّها على وجه الدقة حلد اآلن، ما عدا رحلته 

امها، ومل يسلم من يد ، وهي بدورها ليست معروفة بتم)حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب(املسماة 

 م، حممد بن أيب شنب، وإذا كانت 1902الضياع إالّ مقدمتها، اليت قام بتحقيقها ونشرها يف اجلزائر، سنة 

) غرض الرحلة املقصود(فال شك أن ) ص245(هذه املقدمة وحدها بلغت هذا احلجم من الصفحات 

باإلضافة إىل اخلامتة، وقد أشار إىل .  أجزاءيكون أطول بكثري من هذه املقدمة ، وال يستبعد أن يكون يف

  .1»...، وغرض مقصود، وخامتةامتٍةح ورتبتها على مقدمٍة«: ه، بقولههذا التقسيم ابن عمار نفس

ولقد قام أبو القاسم سعد اهللا بإحصاء بعض مؤلّفات ابن عمار، فجاءت عبارة عن شروحٍٍ 

  2:ا كم جاء به الباحث مع بياناته عليها، وهيوحواٍش ورسائل، وإجازات وتقاريظ، نذكر بعضه

، وقال عنها إا )فتح اإلله(حاشية على اخلفاجي يف األدب، ذكرها له تلميذه أبو راس يف  -1

  .»عاطرة باألنسام«

، ذكر شيئا منها أبو راس يف ﴾ِإني أُِريد أَنْ تبوأَ ِبِإثِْمي وِإثِْمك﴿: رسالة يف قوله تعاىل -2

  ).فتح اإلله(

  .سالة يف مسألة وقف، مطبوعة ضمن أجوبة وفتاوى صديقه إمساعيل التميمير -3

شرح على صحيح البخاري، ذكره له حممد بن أيب شنب يف مقاله الذي تقدم به ملؤمتر  -4

  ).م1905اجلزائر (املستشرقني الرابع عشر 

  .»عمل نادر«رسالة على الطريقة اخللواتية، نسبها له الكتاين، وقال عنها إا  -5
                                                 

، /� ���2^ �,�ض، و�d أ�ر ا�+n�3 إ�M أن eB7 )ا37=ف(4� X,d :* ا�2�ن وه� :، وP��9BJ7 �4��+� 7��d �IO *9QIP �Vdل ا�+4w�k: م ن، ص 1
�Nا7~� ا��ح ،c7�Pه�ة و�وا�� A,J��1ا� A,4�3��� �N4�آ �	�P أن Ao+� �N254:ا��ح. 

 ).241 – 2/240(�ا�� ا��8�P ،*:�ر�e ا�� 2
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  .، ذكرها له تلميذه إبراهيم السيالة التونسي)باي تونس(تاريخ يف سرية علي باشا  -6

  .، وفيه تراجم لعلماء عصره»لواء النصر يف فضالء العصر« -7

، ذكر فيه األسانيد اليت روى »مقاليد األسانيد يف وصل األجزاء واملصنفات واألسانيد«  -8

  .ا الكتب اليت قرأها

  ].هـ1069ت[يب العباس أمحد اخلفاجي حاشية على شرح الشفاء أل -9

  .حققها  حممد بن أيب شنب» حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب« - 10

  .إجازات وتقاريظ وقطع شعرية خمتلفة - 11

  .ديوان شعر - 12
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  :متهـيد

تطرق القدماء على فكرة االشتقاق منذ بدأوا يبحثون يف اللّغة، واكتشفوا العالقة بني األلفاظ 

  1.املتماثلة يف األصوات، واملتشاة يف املعاين، فصار موضع حديث اللّغويني القدماء مع أصحام

: قال ابن فارس. ة إذا منذ القدم، فكثرت ألفاظها ومفرداا وتفرعتفاالشتقاق رافق العربي

  .2» أنّ ِللُغة العرب قياساً، وأنّ العرب تشتق بعض الكالم من بعض- إالّ من شذّ عنهم–أمجع أهل اللّغة «

يث مثّ إنّ منو النشاط اإلنساين وتكاثره عرب الزمن له دور كبري يف منو مفردات اللّغة وتكاثرها، حب

، 3جتد أحوال وتستحدث أفعال وتتولّد معاٍن، وكلٌّ منهما يتطلّب ألفاظا تربزه، ويتم ذلك بطرائق خمتلفة

 من 4، وهو مصطلح لغوي لعددٍٍٍٍ"االشتقاق"ومن أهم طرق وضع املصطلحات وأدقّها يف اللّغة العربية 

  .موضوعات فقه اللّغة العربية، فما مفهومه لغةً واصطالحاً؟

  :ريف االشتقـاقتعـ -1

، مزيد مزة الوصل والتاء، )افْتعلَ(االشتقاق مصدر الفعل اشتق، على وزن  : املعىن اللغوي-أ

الشني «: قال ابن فارس. »االنصداع يف الشيء«املرتبطة مبعىن عام واحد وهو ) ش،ق،ق(مشتق من مادة 

  .5»شيء أشقّه شقّا إذا صدعتهشققت ال: تقول... والقاف أصل واحد صحيح يدل على انصداع الشيء 

فتصدع، ومنه اشتق على سبيل التوسع :  أي6»شقّق احلطب شقّةً فتشقَّق«: ورد يف القاموس

تشقيق «: ، ويف حديث البيعة7»أخرجه أحسن خمرج: وشقََّق الكالم«: ا، فقالو"تشقيق الكالم: "الدالَيل

                                                 
ا�;��:�، ا��9ه� �8 : ، و	�� ا6�ا	� ا�ُ�ْ�ِ�م ح�ل ا/.-,ق ا*( ا�)��، ی%$�)هـ154ت (ء ��� ا���ار ا��ي ��ى 	�� أ	� ��و ا	� ا��� 1

<�Dم ا�CD> وأن�اA,، /�ح وت<��= ��,... ،Fوا�.�زی �H%D� �IJودار ا� ��L1/353ت .د(دار ا�.( 
 .66: ، ص1993: 	��وت: 1�� 8,روق ا�OT,ع، �O.I> ا��,رف، ط: ا	� 8,رس، ا�<,حN-8 �8 �O ا�CD> ا���	�>، ت= 2
3 FXوا���ف وا�� Yآ��...آ,�.�ط: ی%$ ،Y.Iا� )�, ،�� .154/156، ص1983: ا�-,ه�ة. �2,ری� 	,ي،أ*[ )D ا�CD>، وت��D\ اح�] �(.,ر 
    . اa/.-,ق ا�<�C�، وا��OI�، وا6آO� وا�OّI,ر4
5  <CD8,رس، �-,ی�[ ا� �	3/170(ا.( 
6 ،d���,دي، ا�-,��س ا�	وز أ��J3/251 (ا�.(  
 ).3/251(م ن،  7
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 ونقل ابن دريد ما أنشده األصمعي عن أيب 1.أحسن خمرجالتطلّب فيه خيرجه : أي» الكالم عليكم شديد

  ]:حبر الوافر:[عمرو أو عن يونس

  2دواِوين تشقَّق ِباِملداِد  عداين أن أزورك أم بكٍْر

اشتق يف الكالم أو «: ا، فقالو)افتعل(، واشتقوا منه على وزن 3»يريد تشقيق الكالم«: وقال

، ويف املعىن نفسه ذكر ابن جني قول رؤبة يف وصف امرأة 4»رك القصداخلصومة، أخذ ميينا ومشاال مع ت

: وهذا كقولك«: ، ووضح ذلك ابن جني بقوله»تشتق يف الباطل املمتذق«: بكثرة الصخب واخلصومة

  .5»تتصرف يف الباطل، أي تأخذ يف ضروبه وأفانينه

شتقوا على سبيل التوسع الداليل ، وهو االنصداع يف الشيء، ا)ش ق ق(ومن املعىن األصلي ملادة 

، ومصدره 7»أخذ شقَّه: واشتق الشيء«، 6»يقال لنصف الشيء الشق«: الشق لنصف الشيء، فقالوا

  .8»وهو أخذ شق الشيء«االشتقاق، 

 اللغويان، ومها رديفتان، تعاقبتا يف استعمال 11 واألخذ10 اإلخراج9:مما تقدم نستخلص معنيني

لتناسبهما ) افتعل( لالشتقاق، وامتاز األخذ عن اإلخراج، بارتباطه يف استعماالم بـ العلماء يف حتديدهم

يف األداء املعنوي، لذا صيغ املصطلح على هذه الصيغة، وملاّ كان الكالم يتسم بأخذ بعضه من بعض عن 

شتقاق أخذُ الكلمة واال«: ا، استعملوا له كلمة االشتقاق فقالو12)التناسل الداليل(طريق التوسع الداليل 

  .13»من الكلمة

                                                 
 )ش ق ق( ا�D;,ن، 1
 ).1/143(ا�;��:�، ا��9ه�،  2
 ).1/143(م ن  3
4  ،<CDس، �-,ی�[ ا��8 �	3/171(ا.( 
5  ،g>%�ّ%�، ا�� �	1/4(ا.( 
 ).3/171(ا	� 8,رس،م س،  6
 ).ش ق ق(ا�D;,ن،  7
 ).3/251(ا��J�وز أ	,دي، م س،  8
9 ./aت اaa[ان ه%� *%�>، ت%,*� ا��ط، �,��> وه�T(� hدآ.�را ،<�i,-)2006.( 

 .67: ح;� خ,ن، ا��D( ا�)J,ق �� D( اa/.-,ق، ص 10
 .766: ا�.A,ن�ي، آH,ف اص�Tح,ت ا�J%�ن، ص 11
 . 11: ه%� *%�>، ت%,*� ا�]aaت اD� <�i,-./a�,دة ا��CDی>، ص12
13 d���3/251(ا�-,��س ا�( ن,;Dوا� ،)و)ش ق ق ،» �� <�DIا/.\ ا� N�8<�DIن��: ا� ،,A%� ,A��ب: أخ�nب �� ا��X \ّ./ا«. 
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مصطلح االشتقاق كان معروفا منذ القدمي ، ولعلّ أول  : املعـىن االصطـالحي-ب

على –استعمال هلذه اللّفظة مبفهوم يقترب من املعىن االصطالحي، قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

رحمن خلَقْت الرِحم وشقَقْت لَها أَنا ال«قال عز وجل  :  يف احلديث القدسي قال-لسان خالقه عز وجل

ُهأَلُت ،ها أَقْطَعهَْقْطَعي نمو ،ا أَِصلْهِصلْهي نمِِي فَماس من الرمحن، وقول 1»ِمن محة مشتقكالر مصدر ِحم؛ فَالر

  ]حبر الطّويل: [حسان بن ثابت يف مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم

لَه قشو          ِجلَّهمِه ِليِاس ِمن   دمحذَا مهو ودمحِش مر2فَذُو الع  

وبقي االشتقاق حمدودا ذا التمثيل، ومل يعرف على أنه مصطلح هلذا العلم املتفرع، لعدم 

  3.استقالله عن بقية العلوم، إذ وردت عباراته متناثرة يف كتب اللّغة والنحو والتصريف

عجميون تناولوا مواد اللّغة على أساس االشتقاق الصغري، من حيث تصنيفهم هلا يف جمموعات فامل

  .4)احلروف واألصول(لفظية، ترتبط كل جمموعة مبادا اللّغوية 

والنحويون كثريا ما عرضوا موضوعاته من منظور العامل واملعمول، كحديثهم عن عمل اسم 

  .5لفعل العامل يف الفاعلالفاعل واسم املفعول ملشاتهما ا

أما الصرفيون فتناولوه من منظور صريف؛ بتصريف مادة ما يف صيغ صرفية، فعاجل موضوعاته 

  6.ألفية ابن مالك: معاجلة صرفية كلّ من ألَّف يف الصرف، من ذلك

إن سأل سائل «:  حيث قال1،]هـ316ت[وأول من حدد مصطلح االشتقاق هو ابن السراج 

مشتق من هذا احلرف؟ قيل له لن يستحق هذا االسم حتى ] أي الكلمة[معىن قولنا هذا احلرف ما : فقال

  :جيتمع له شيئان

                                                 
<,م ا�]ی� ا�< ,O	�T، ص:،ص��= ا6ح,دیp ا�-]*�> ل )164: 7(*%� ا�.����ي:، وی�ا�F)1/346(ا��9ه�، 1:283. 
2 N��ّوص NTOX ،q	,ث �	ح دی�ان حّ;,ن �/  : 
 .11:ه%� *%�>، ت%,*� ا�]aaت ا�i,-./a>، ص3
 .  ا���اد ا�i,-./a> ا�.� ه� �]اخ� ا���,�(: ا��-<�د 	��اد ا�CDّ>، و13:ه%� *%�>، م س، ص4
 .، و �t�h �� �<,در ا�%��)2/194(ا6*.� أ	,ذي،/�ح ا�I,�8> �8 ا�%��،  5
 .13:ه%� *%�>،م س، ص 6
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أن جتد حروف أحدمها اليت يقدرها النحويون بالفاء والعني والالم موجودة بأعياا يف : أحدمها

 مخاسياً فكذلك، وال يقع فرق احلرف اآلخر، إن كان أحدمها ثالثيا، وإن كان رباعياً فمثلُه، وإن كان

  ... إالّ باختالف احلركات أو بالزوائد، فيكون البناء غري البناء واألصول واحدة-إذا وقع–بينهما 

أن يشاركه يف املعىن دون معىن، فإن مل جيتمعا البتة، فال اشتقاق، ألنّ كلّ واحٍد غريب : واآلخر

  .2»ألنّ هذا هو هذامن اآلخر، وإن مل خيتلفا، فال اشتقاق أيضا، 

  وتعريف ابن السراج يتسم باكتمال عناصر حد االشتقاق الصغري،

  ".أخذ كلمة من كلمة"يتوافق وعبارة » هذا احلرف هذا احلرف مشتق من«: فقوله -1

أن جتد حروف أحدمها اليت يقدرها النحويون بالفاء والعني والالم موجودة «: وقوله -2

  ."توافقهما يف التركيب" وعبارة افقيتو» بأعياا يف حروف اآلخر

افق وعبارة ، يتو»أن يشاركه يف املعىن دون معىن، فإن مل جيتمعا البتة فال اشتقاق«:وقوله -3

 ."وتناسبهما يف املعىن"

 إال باختالف احلركات أو بالزوائد، فيكون -إذا وقع–وال يقع فرق بينهما «: وقوله -4

 ".بتغير الصيغة"وعبارة يتوافق » البناء غري البناء واألصول واحدة

مع "يتوافق وعبارة » وإن مل خيتلفا فال اشتقاق... أن يشاركه يف معىن دون معىن «: وقوله -5

 .3"إفادة معنوية

 .4"االشتقاق األكرب"ويعد تعريف ابن السراج تعريفاً لالشتقاق الصغري ألنه مل يكن يعرف بعد 

                                                                                                                                                         
uD ح]ّ ت��O� ه%� *%�>،ص 1:13. 
 .20:، صuJT>�\H:1973 ا���ري و ���] �D ا�ّ]رویw، د�:ا	� ا�;�اج، ر*,�> اa/.-,ق، ت= 2
 .14: ه%� *%�>، م س، ص 3
4 ،xy,>(%�، ا�� �	ح ا�Tوه� اص)2/133( 
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إنشاء فرٍع من أصل يدل عليه، «: االشتقاق، الذي يعينويكاد يتفق القدماء واحملدثون يف مفهوم 

ويتفق معه يف املادة األصلية، ويف هيأة التركيب ويؤدي إىل تقارٍب يف املعىن والداللة، كأمحر من احلمرة، 

أخذ كلمة من أخرى، مع تناسب بينهما يف املعىن، « أو هو1.»...وضارب من ضرب، وحِذر من حذر

  .2».وتغيري يف اللّفظ

واستناداً إىل ما سبق، يتضح أنّ االشتقاق يتطلّب وجود تناسب بني كلمتني أو أكثر يف اللّفظ 

واملعىن، مما يسهل رد إحدامها إىل األخر، ومن مث ردمها مجيعا إىل املادة األصلية، فلو أخذنا عل سبيل املثال 

مساع و سِميع، : مسموع، واملبالغة: ملفعولساِمع، واسم ا: مسِِع يسِمع، واسم الفاعل: ؛ فالفعل)س م ع(

السني وامليم والعني، وإنما االختالف يف زيادة : فكلّ هذه املشتقّات تشترك يف األصول الثالثة، وهي

احلركات أو احلروف قصد إحداث معاٍن جديدة، فاملبالغة بكلمات جديدة غري الفاعل واملفعول، ولو 

  3.عادت الكلمات إىل املادة األصلية األوىلحذفنا هذه احلركات واحلروف ل

يفهم من هذا التحول الذي يصيب الكلمة من زيادةٍٍ، أو إبداٍل، أو حذٍف، أو تغيٍري حبركٍة، أو 

  4.سكوٍن، أو إدغاٍم، يؤدي دوراً أساساً يف تغيري معناها

  :شـروط االشتقـاق -2

  : هيويشترط يف صحة االشتقاق بني لفظني أو أكثر عناصر ثالثة

  .االشتراك يف عدد احلروف األصلية، وهي غالباً ثالثة -1

  .أن تكون هذه احلروف مرتبة ترتيباً واِحداً يف هذه األلفاظ -2

 5.أن يكون بني هذه األلفاظ قدر مشترك من املعىن، ولو على تقدير األصل -3

                                                 
 ).2/134(م ن،  1
 .54: ، صO� :2003%,ن/	��وت. 1ا����وي /�ا ا���ف، �8 �8 ا�<�ف،�z*;> ا��*,�> �H%D�، ط 2
 ).20/ت.د(��Dم �H%D� و ا�.�زیF،ا�9Lاy�،  درا*> �;,ن�> �H�D.-,ت �8 ا��	F ا6ول، دار ا�- 	 )*,-D	�D�ج،�C> ا�-�}ن ا�I�ی( 3
  243: ، و 8,ی9 ا�]ای>، D( ا�]�a> ا���	�، ص53:�,ری� 	,ري، أ*[ D( ا�CDّ>، ص 4
 .78/ ، ص1986: ، 	��وت��3�] ا��O,رك، N-8 ا�CDّ> و خ<,xy ا���	�>، دار ا�IJ�، ط 5
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 :اقـتقـأقسـام االش -3

ة الصغري منه، إلّا أنهم اختلفوا  من حيث تعريفُه، وخباص-عموما-إنّ االشتقاق وإن اتفق عليه 

  .فيه من حيث أنواعه، وهذا االختالف أدى إىل اختالف التسميات وتضارا

  : عنـد القـدمـاء: أوالً

  .صغري وكبري، أو أصغر وأكرب: االشتقاق عند القدماء على ضربني

 بتغيري يف هو ما يف أيدي الناس، ويف كتبهم، وهو أخذ كلمة من كلمة أخرى،: 1فاألصغـر

سلم، يسلم، ساملٌ، : مثل. الصيغة مع بقاء التشابه يف املعىن، واالتفاق يف األحرف األصلية ويف ترتيبها

ى، وسالمةٌ، وسليم2.وسلمانٌ، وسلْم  

وعندما يطلق مصطلح االشتقاق فإنه ينصرف إىل هذا النوع، ويكاد جيمع علماء العربية على 

  3.وقوعه فيها وكثرته كذلك

هو يف احلقيقة نوع من التوسع يف اللّغة حيتاج إليه الكتاب، وتلجأ إليه اامع اللّغوية فيما و

  4.يستجد من معاٍن، فهو األكثر تداوالً يف اللّغة، واحملتج به فيها

هو أن يكون بني الكلمتني تناسب يف املعىن، واتفاق يف األحرف األصلية، دون «:5واألكـرب

  6.».كَلَم، وكَملَ، ومكَلَ، وملَك، ولَكَم، ولَمك: لمث. ترتيبها

                                                 
، 1987: ا�-,ه�ة. ��6 أ*�ار ا�a <CDّ	�اه�( أن�[،�O.I> ا6ن�DL �<�ی>،ط: ، ���ی%$�. اa/.-,ق ا��,م أو، اa/.-,ق ا�<��8:  ی;��N ا���]ث�ن1

 . 62/63: ص
2 ،xy,>(ا�))2/134�347- 1/346/(، و ا��9ه.( 
3 )*,-D	)ی�I}ن ا��ا�- <C� ،ج��D	 ...26: ص. 
 .26: م ن، ص 4
  
� ا�-YD ا�<��8، و i] : وی;��N 	�~ ا���]ث�� 5 Nي ت���9ًا��CDّا� YD-ا� [O�� ق,-./aق، ا,-./aا )D pح,O� �� N6ّن ،,ً�i,-./ا ,ًODi )An�	 h,�ّ*

 .373:ا� أ���،ص
  
6  ،xy,>(ا�)135- 2/134( 
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وقد أمجع العلماء على أنّ ابن جين هو أول من ابتدع هذا النوع من االشتقاق، وساروا على 

هذا موضع «:  بل جنده هو نفسه يصرح  أنه مبتدعه، يقول3، والسيوطي،2وأيب حيان1جه كابن عصفور 

 رمحه اهللا كان يستعني به، وخيلد إليه مع إعواز االشتقاق 4صحابنا، غري أنّ أبا عليمل يسمِه أحد من أ

  .».5..وإمنّا هذا التقليب لنا حنن (...) األصغر لكنه مع ذلك مل يسمه 

وعلى رأسهم  -وكانت هذه الفكرة مطروقة قبله، لكن يف جمال املعجم، فقد اعتمد اللّغويون 

يف حصر اللغة، وتبيني معانيها املختلفة، والفضل كل الفضل يعود إىل اخلليل  على هذه التقاليب -اخلليل

، ونبه عليه دون أن يسميه، كما أنه مل يبحث يف املعىن املشترك "العني"يعد أول من طبقه يف كتاب « الذي 

  6».بني املقلوبات، بينما مساه ابن ِجني، وتوسع فيه، وأكثر من أمثلته

جني وابن فارس بني دالالت تلك الصور، واستنبطوا معاين عامة مشتركة بينها وقد ربط ابن 

خالفاً للخليل الذي ال يشترط يف طريقته وحدة املعىن يف التقليبات الستة، إالّ أن ابن جني ذهب إىل عدم 

  .8ء كما أكّد عدم اطّراده من جاء بعده من العلما7اطّراد هذا النوع من االشتقاق يف اللّغة،

وقد علّل السيوطي سبب إمهال العرب له أنّ حروفه قليلة، ومن مثّ هي غري قادرة على استيعاب 

و جاه "، "قووس وِقسي "كما عده أحد احملدثني قلباً مكانياً، ومثَّل لذلك بـ9املعاين اليت ال تكاد تتناهى 

 و"ووجه ،" 10.، وحنو ذلك"راء ورأي  

                                                 
 ). 1/40: (، ص1979: 	��وت. 84)� ا�]ی� Oi,وة، �%�Hرات دار ا�8,ق ا�L]ی]ة، ط: ا	� <�Jر، ا���.F �8 ا�.<�یg، ت= 1
 ).1/13: (، ص1984: ا�-,ه�ة. uJT>�1 أح�] ا�%�,س، ��OT> ا�;� ا��ه�O، ط:  �� �;,ن ا���ب، ت=أ	� ح�,ن ا6ن]�;�، ارتH,ف ا�n�ب 2
 ).1/347(ا��9ه�،  3
 .ا	� �%� aز�N أر	��� *%>: ، و ه� �� آO,ر ا��CDی�� و ا�%�,ة، ��i إّن)377hت(ی-<] أ*.,ذh أ	� �D ا�J,ر*�  4
5 ،xy,>(ا�)2/133.( 
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7  ،xy,>(ا�)2/138.( 
8  ،F.��ر، ا��J> ).1/347(،و ا��9ه�،)1/40(ا	� 
 ).1/347(ا��9ه�،  9
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  : ثـني عـند احملـد:ثـانـيا

اختلف احملدثون من اللّغويني العرب يف أنواع االشتقاق،كما اختلفوا يف مدلول كلّ نوِع، فعبد 

  .صغري، وكبري، وأكرب، وكُبار1اهللا أمني جيعله أربعة أقسام، 

هو االشتقاق الصريف، والثاين إبدال ، والثالث تقليب، والرابع حنت، وهو كذلك  :فالصغـري

 إالّ أنّ الكبري عنده تقليد، واألكرب إبدال، أما عند علي عبد الواحد وايف فثالثة 2.عند صبحي الصاحل

  . عام، وكبري، وأكرب، فالكبري تقليب واألكرب إبدال3:أنواع

 وأمجعوا على أنّ أكرب قسم من منت 4،"االشتقاق العام"وقد أطلقوا على االشتقاق الصغري اسم 

توسع يف اللّغة يلجأ إليه قصد التعبري عما يستحدث من معان، فيساعد نوع من ال«: اللّغة يقوم عليه، وهو

  5.»اللّغة على مسايرة التطور احلضاري

 هو حملّ إمجاع العلماء إذاً سواٌء أكانوا قدماء أم حمدثني، لكثرة وروده عند العرب، ودخوله يف 

 ومن مثّ قالوا بقياسيته، وجوزوا صياغة أجزاء الكالم وال ميكن االستغناء عنه، ألنه سهلٌ معتاد مألوف،

  6.املشتقّات على منواله إذا مل تكن موجودة يف األساليب القدمية

 نسبته إىل ابن جني، وأنه ال يظهر يف -كما فعل القدماء-فقد أكّد احملدثون : 7أما الكبـري

كثريا من التمحل والتعسف، قد  ومن مثّ يتطلّب تطبيقه 8صورة واضحة، إالّ يف جمموعات قليلة من املواد،

خيرج عن مدلوله األصلي، فكثرة تعلُّق الرجل باللّغة العربية وتقديسه هلا، تصور هلاَ ما ليس فيها، وال الذي 

  . 9تتصف به لغة العرب من لغات البشر
                                                 

O] ا� أ���، اa/.-,ق، ص 1  :1. 
 .274- 273: ص��O ا�<,�=، درا*,ت N-8 �8 ا�CDّ>، ص 2
> و ا�%H�، ط 3,OTD� <nA%دار ا� ،<CDّا� N-8،�8ا��اح] وا [O �D  .186- .178: ، ص)ت.د:(ا�-,ه�ة. 3
 .178: ، و N-8 ا�CDّ> ��ا�8، ص63: إ	�اه�( أن�[، ا���,ل، �� أ*�ار ا�CDّ>، ص 4
 .63: إ	�اه�( أن�[، م س، ص 5
 . 64: إ	�اه�( أن�[، �� أ*�ار ا�CDّ>، ص6
 .ا6آO�: ی;��N ا�-]�,ء 7
إّن ��L( ص��O ا�<,�= أر	��� أ�g �,دة، و L�� �8( �;,ن ا���ب ث�,ن�ن :خ,ص> إذا D�%, إّن��i N: "- ی-�ل 	 )*,-D	�D�ج-وذ�� Ti�ة �� 	�� 8

,ًOی�دة ت-,� gأ�. 
 .83: ، وO] ا��اح] واN-8 ،�8 ا�CDّ>، ص68- 66: ( أن�[، م س،صإ	�اه� 9
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ي يف اإلشتقاق الكبري يعدمثرة من أنضج غري أنّ حملمد مندور رأياً آخر، هو أنَّ ما أجنزه ابن حن 

مثار ذلك العصر، فقد مجع عصارة جهود السابقني من حناٍة وصرفيني ولغويني، كما أنّ فيه بذور ما يسعى 

املنهج احلديث إليه قصد الوصول إىل اكتشاف آثار الصوتيات يف حتديد مسار اإلنفعال النفسي داخل 

  .العمل األديب، وخباصة الشعر منه

 ليقرر أن لغويي العرب مل يعرفوا إنتاجاً أعظم من -وهو آدم متز-قني، مما دفع أحد املستشر

  1.االشتقاق الكبري

 إىل أنَّ منهج ابن جني منهج حتليلي تطبيقي عميق، مبين على احلس -أي حممد مندور–وخيلص 

 أمام علم الداللة، اللّغوي، سواء فيما يتعلّق منه جبرس احلروف مستقلّة أو جمتمعة، ولقد فتح اال واسعاً

وأعطى فرصة لفك أسرار اللّغة وتراكيبها، إن فلسفة اإلشتقاق األكرب عند الرجل خليط من احلس النقدي 

  2.مع احلس اللُّغوي

فريى احملدثون أنه خيتلف عن االشتقاق الكبري، من حيثُ إنّ ارتباط األصوات : وأما األكـرب

وات نفسها كما هو يف االشتقاق الكبري، وإمنّا هو ارتباط بنوعها العام، ببعض املعاين، غري مقيد باألص

وبترتيبها فحسب، ومن مثَّ تدلُّ كلّ جمموعة من ذلك على املعىن الذي ارتبطت به مىت وردت مرتبة حسب 

املخارج، ترتيبها يف األصل، بغض النظر عن بقاء األصوات األوىل، أو استبدال غريها ا شريطة اتفاقها يف 

امتِقع لونه وانتقِِع ، وأسود حاِلك وحاِنك، وِسراطٌ و ِصراطٌ، : أو يف مجيع الصفات ماعدا اإلطباق مثل

 روصخ روسخ ،اِطعوص ،اِطعناوب اختالف القبائل يف النطق بالكلمة ... وسهذا االختالف والت ومرد

  3.املستعملة

                                                 
   . :29	 )*,-D	�D�ج، �C> ا�-�}ن ا�I�ی(، ص 1
2  h,آ�ری>، ��ل ح9ي و /[%I*6,	 ة ا���,رف�H%� ،ة��,C�ا��-� و ا� ��	 <CDّ93- 90: ، ص)ت.د(���] �%]ور،ا�. 
  
 . , و �, 	�]ه�185- 184: O] ا��اح] واN-8،�8 ا�CDّ>،ص3
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تصاقب األلفاظ لتصاقب «: ذكره ابن جني يف اخلصائص حتت عنوانهذا النوع من اإلشتقاق 

أن تقارب احلروف يف الكلمتني يدل عادة على تقارب معنييهما، وأنّ احلرفنب املتقاربني :  أي1،»املعاين

  .يستعمل أحدمها مكان اآلخر

ـَارـوأما الك ارسني،: بى بـ2فقد زاده بعض الدالقدماء عند" النحت" وأطلق على ما يسم 

روى . وهو ظاهرة قدمية، جلأ إليه العلماء لعدم جواز اشتقاق كلمة من كلمتني يف أقيسة التصريف

ربما يتفق اجتماع كلمتني من كلمة واحدة دالة على كلتا الكلمتني، وإن كان «: السيوطي عن ابن دحية

  3.»ال ميكن اشتقاق كلمة من كلمتني يف اشتقاق التصريف

تصار وقد كثرت االختالفات فيه، إذْ منهم من أنكره، ألنه يولّد ألفاظاً غريبةً وهو نوع من االخ

على السمع، ومنهم من ذهب إىل أنه قياسي، وهناك من عده غري قياسي برغم كثرته عند العرب، وذهب 

: اخلليلوروي عن . آخر إىل أنه ضرب من االشتقاق، ويبدو أنه راجع إىل كثرة االستعمال لبعض األلفاظ

أنّ العرب تلجأ إىل النحت إذا كثُر استعماهلم للكلمتني، ضموا بعض حروف إحدامها إىل بعض حروف «

  4.»األخرى

وظاهرة النحت ال تنفرد ا اللّغة العربية وحدها، ل جندها يف اللّغات األوروبية واهلندية، وخباصة 

  5.اللّغات احلديثة

أخذ كلمة من كلمتني أو أكثر بدالً من أخذ كلمة كسائر فهو «والنحت قريب من االشتقاق 

هو انتزاع كلمة من كلمتني أو أكثر : واالشتقاق الكُبار« يقول عبد اهللا أمني 6.»أنواع اإلشتقاق األخرى

                                                 
1  ،xy,>(ا�)]ه�,2/145�	و �,  .( 
 .  و �, 	�]ه,391: O] ا� أ���، ا�/.-,ق،ص 2
  ).1/483(ا�;��:�، ا��9ه�،  3
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O] ا��اح] واN-8،�8 ا�CDّ>، ص 5 �D :187.  
6 ��D	 )*,-D	ی(، ص�I}ن ا��ا�- <C� ،31: ج. 
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عبشمي من عبد مشس، وحولق من ال : "مع تناسب بني املأخوذ واملأخوذ منه يف اللّفظ واملعىن معاً مثل

  .1»ال باللّه ويسمى حنتاًحول وال قوة إ

وقد أقره جممع اللّغة العربية، عندما رأى فيه وسيلة من وسائل توليد املصطلحات، وتنمية اللّغة 

وتطويرها، غري أنه قليل االستعمال يف اللّغة العربية، وربما كان السبب يف إنكار وجوده من بعض 

  2. الدارسني

 كما أن هناك حنتا 3.حنت وصفي، وحنت امسي، وحنت نسيبحنت فعلي، و: وللنحت أربعة أنواع

من أصلني مستقلّني أو من أصول مستقلّة للداللة على معىن مركّب يف صورٍةما، وهو نادر يف الساميات، 

  4.كثري يف اهلندوأوروبية

عىن مل يكن ، وأنها تضمنت بعد تركيبها م"أَنْ"و" لَا"منتزعة من " لَن"من ذلك ما ذكره اخلليل أنّ 

مبعىن تعالَ " أم"هلْ لَك يف كَذَا و: مبعىن" هلْ"هو " هلَُمّ"ألصليها جمتمعني، وذهب الفراء إىل أنّ أصل 

،  وهي تفاسري ال ختلو من التمحل والتعسف، "ضم"مبعىن " لُم"إا مركبة من هاء التنبيه و« :وأَقِصد، وقيل

  .5».منهجهامتعارضة مع منطق اللُّغة و

فهو الذي «. ونشري إىل أنّ أكثر أنواع االشتقاق استعمالًا وإفادةَ يف اللّغة االشتقاق األصغر

  6.».نستفيد منه يف تنمية األلفاظ، واستكمال املادة اللّغوية

  :االشتقاق والتصـريف -4

الزيادة من املتعارف عليه لدى علماء العربية أن األلفاظ منها ما يقبل التشقيق والتنويع ب

والنقصان، ومنها ما هو جامد ال يتحلحل ، وال يتحول عن بنيته، تبعاً للدالالت املتوخاة منه، وقد تنبه 
                                                 

O] ا� أ���، اa/.-,ق، ص 1:391. 
 . :31	 )*,-D	�D�ج، م س، ص 2
 ).485- 1/482(ی%$� ذ�� �Jّ<ً� �8 ا��9ه�، 3
 . :31	 )*,-D	�D�ج، م س، ص 4
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العلماء العرب إىل هذه الديناميكية، واستغلّوها ملعرفة األصل والفرع واجلوهر واهليأة، فكان أن حصل بني 

ني، فكثر التأليف يف التصريف الذي هو قسيم النحو، التصريف واالشتقاق تداخل ملا بينهما من نسب مت

  1.وقلَّ يف االشتقاق الذي هو أقعد يف اللّغة

إنّ التصريف وسيطة بني النحو واللّغة، واالشتقاق أقعد يف اللّغة، كما أن «:  يقول ابن جني

  2.».التصريف أقرب إىل النحو من االشتقاق

خلطون بني االشتقاق والصرف ويرجع ذلك إىل وقد يشتبه األمر على كثري من الناس، في

  .ارتباطهما العضوي واتصاهلما اللّغوي

وينبغي أن يعلم أنّ بني التصريف واالشتقاق نسباَ قريباَ واتصالَا شديداَ، وما «: يقول ابن جني

ق بينهما أنّ الصرف عام ملا فعلته العرب، وملا حيدثه الناس بالقياس، واإلشتقاق خيتصمبا فعلته العرب يفر 

  .3»كما أن الصرف أقرب إىل النحو من االشتقاق، واالشتقاق أقعد يف اللّغة من الصرف. من ذلك

وإذا كان االشتقاق هو أخذ كلمة من كلمة، أو توكيد لفٍظ من لفٍظ، فإنّ التصريف هو ميزان 

لمة أو وزا عنصر من هلذه الكلمات املشتقة، ودليل الباحث يف موضوع االشتقاق، ذلك أن صيغة الك

عناصرها األساسية، اليت حتدد معناها، ومدلوهلا، وبفضل صيغة الكلمة نستطيع أن نزيل االلتباس 

كاتب، : "والغموض بني معاين األلفاظ املشتقة من مادة واحدة؛ فالصيغة إذا هي اليت تقيم الفروق بني

  4. كتحديد معىن الفاعلية واملفعوليةفهي اليت ختصص  املعىن وحتدده.." ومكتوب، ومكاتبة 

                                                 
1 �y9اLدار ا�8,ق، ا� ،<CDّا� N-8 �8 ,ث و دروس�	>،أ�	�ا�� <,L/،ي�D .44- 43: ، ص2006:*,�( 
إ	�اه�( �<uJT و O] ا� أ���، /�آ> و �uJT>� <�OT ا�O,	� ا���OD و أوaدh : یD� g�,زن�، ت=ا	� �%�، ا��%<g، /�ح آ.,ب ا�.<� 2

 ).1/3(، 1954: ا�-,ه�ة. 1	�<�، ط
3  ،g>%�)4- 1/3(ا��ر، : ، و ی%$�J> �	a)1/52 -53.( 
4 Lن، ا��%I �	،<���,Lت ا�,�OT�دی�ان  ا� ،<CDّ�8 ن�ّ� ا� hق و دور,-./aش، ا,� .133:م، ص1995- 06: 9اy�8�ح,ت 
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وهذا القبيل من العلم، أعين التصريف، «:قال ابن جني. كما أنه بالتصريف يعرف االشتقاق

حيتاج إليه مجيع أهل اللّغة العربية، ألنه ميزان العربية، وبه تعرف األصول من كالم العرب من الزوائد 

  1.».شتقاق إلّا بهالداخلة عليه، وال يوصل إىل معرفة اال

وقد تكون معرفة األصل االشتقاقي طريقاً إىل معرفة الوزن والبناء، وسبيالً للتفريق بني األوزان 

فعالة، (، فوزما إذن )منع وجاع(فهما من ) املناعة، ااعة: (املتشاة، مع أنها يف احلقيقة خمتلفة، مثل

  2).فعائل، ومفاعل: (، ووزما)مدح وصوب(، من )واملدائح، واملصائب(، )ومفعلة

ومما ذكرنا يتجلّى لنا أنّ لكلّ كلمٍة أصالَ، أو مادة اشتقاقية، ووزناً أو بناًء؛ وتوليد الكلمة من 

وبني االشتقاق ". تصريفاً"، وتقليبها يف أوزان خمتلفة يسمى "اشتقاقاً"أصلها وأخذها من مادا يسمى 

وال يستطيع الدارس أن يفهم االشتقاق بعيداً عن التصريف، . حموالتصريف عالقة وثيقة وتشابك، وتال

  3.والتصريف بعيداً عن االشتقاق

  :واألخـذ اقـتقـاالش -5

إنّ األخذ ركن أساسي من أركان تنمية العربية وتوسيعها، وغالباً ما أمهله العلماء اللّغويون 

  4.أعم منهما" خذاأل"العرب، واكتفوا عنه ببايب االشتقاق والنحت، واحلقيقة أنّ 

ودائرة األخذ أوسع من «: قائال) الكلّيات: (صرح بذلك أبو البقاء الكفوي يف مؤلفه الضخم

  5.»دائرة االشتقاق

                                                 
 ).3- 1/2(م س،  1
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وقد سبق علماء كثريون الكفوي، تعرضوا ألبواٍب كثريٍة تتعلق بتطوير العربية وتنميتها، من بني 

االشتقاق، والنحت، : امل الكربى لتطوير العربية؛ مثل، الذي مجل املع"املزهر"هؤالء السيوطي يف كتابه 

 ه ملساً قوياً يف بايب االشتقاق والنحت" األخذ"والتعريب، والقياس، ومل خيص1.بباب منفرد، وإن كان ملس  

، قال اهللا »جمتمعني"النحت"و" األخذ"بيد أني وجدت يف القرآن الكرمي «: يقول سامل علوي

واْ إذْ جعلَكُم خلَفاََء ِمن بعِد عاٍد وبوّأَكُم ِفي اَألرِض تتِّخذُونَ ِمن سهوِلها قُصوراً واذْكُر: "سبحانه وتعاىل

  2".وتنِحتونَ اِجلبالَ بيوتاً

فاالتخاذ معناه حتويلُ السهول إىل قصور، واجلبال إىل بيوت من املادة اجلافّة إىل كيفيات أخرى، 

وهذه الكلم اليت هي معاٍن جمردة ال لون «. ت قصوراً مشيدة، واجلبال عادت بيوتاً مشيدةفالسهول عاد

 عاضوتؤخذ بعضها من بعض لتأدية أغراضٍٍ مئتني، يفري، املنبعث من الرهلا وال رائحة، بل هواء سائل مع الز

  3.».عليها يف جمتمع من اتمعات البشرية

 ماذهب إليه سيبويه يف تعريفه الفعل االشتقاقغري " األخذ"مل علوي، أنَّ ومما عزز لدى الباحث سا

هو  وأما الفعلُ فأمثلةٌ أُِخذَت من لفظ أحداث األمساء، وبنيت ملا معىن، وملا يكون ومل يقع، وما«: فقال

  4.»كائن ومل ينقطع

 سادت عند من أتى اليت) ش ق ق(مفضال إياها على مادة " أخذ"هكذا يوظِّف سيبويه مادة 

بعده، وتناوهلا العلماء بالتأليف واجلمع منذ أمد مديد، ابتداء من أيب العباس املفضل بن حممد بن يعلى بن 

 هـ168ت[عامر الضيب[ حوي املعروف ِبقُرطبوكذلك أبو العلي حممد بن املستنري الن ،]هـ206ت )

 كلّ هؤالء جند أمساءهم يف .، وغريهم]هـ231ت[، واألخفش األوسط ]هـ215ت[واألصمعي 

، الذي جسم لنا االشتقاق يف معجمه الضخم ]هـ321ت[طبقات النحويني واللّغويني سبقوا ابن دريد 

                                                 
> ا���	�>، ص 1,L/ ،ي�D )�,* :55. 
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، راداً فيه على من يطعن على اللّسان العريب وينسب أهله إىل التسمية مبا ال أصل له يف لغتهم، "اجلمهرة"

ليعاء ما مل يقع عليه اصطالح من أوا أمساء جهلوا اشتقاقها ومل ينفذ علمهم يف الفحص وإىل ادتهم، وعدو

  .1»عنها فعارضوا باالنكار

خيتفي وينطوي ضمن االشتقاق الذي تنوع إىل صغري وأصغر، " األخذ"جعل مصطلح  هذا ما«

  .2»وكبري وأكرب

باب اليت وضعها ابن جني يف اخلصائص ب) ك ل م(وقد أحلق أبو البقاء الكفوي تقاليب مادة 

 أوسع من دائرة االشتقاق، وكلّ ما األخذألنّ دائرة «، وليست من االشتقاق يف شيء وذلك "األخذ"

أربعة منها مستعملة، واثنان منها مهملتان، مثاله مادة الكالم؛ فإنّ تقاليب : مادته ثالثية، فلها تقاليب ستة

 وليس فيه األخذهذا معىن ) لَكَم، كَِملَكَلْم، مِلك، (هذه احلروف الثالثة تدلّ على التأثري بشدة 

  3.»اشتقاق

وإذا وازانا بني ما ذهب إليه ابن جني وما رآه الكفوي جند أنّ بني األخذ واالشتقاق نسباً قويا، 

إنّ األخذ أوسع جماالً، وأرحب مكاناً ألنه ال يشترط فيه مادة معينة مقاربة بني «: 4إلّا أننا نستطيع أن نقول

بعض الكلم من بعض، واسم اجلن مشتقٌ من االجتنان، وأن اجليم : "ملعاين املتشاة، كاالشتقاق الذي هوا

جنة، وأجنه، الليل، وهذا جنني؛ أي هو يف بطن أمه، : تقول العرب للدرع. والنون تدالّن أبداً على الستر

 هذا سائر كالم العرب، عِلم ذلك من وأنّ اإلنس من الظّهور، يقولون آنست الشيء أبصرته، وعلى

  5.».عِلمه، وجِهله من جِهل

  : وقد تناول الباحث سامل علوي دائرة األخذ من جهات أذكرها كالتايل

                                                 
 . 6: ، ص1987:،	��وت�1%�� ا��IOD�O، دار ا��D� )D��ی��، ط: ا	� ُدری]، ا�A�L�ة، ت=1
�Dي، م س، ص 2 )�,* :56. 
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  :اتـفـوات والصـن األصـذ مـاألخ-1

الدليل على أنّ األخذ أوسع دائرة من االشتقاق والنحت والقياس أنّ هناك : واتــ األص-أ

يعرفُهألفاظاً ب ها فال أحدلممع نوِسيا، وتذُهأَخ دسمية «: ذكر هذا ابن جين، فقال. عوقد تكون أسباب الت

أو لَعلَّ األول وصل إليه علم مل يصل إىل : "ختفى علينا لبعدها يف الزمان عنا، أال ترى إىل قول سيبويه

وقعت عليه التسمية، *لذي له ومن أجله ما اآلخر، يعين أن يكون األول شاهد احلال، فعرف السبب ا

 إذا رفع صوته قد رفع لإلنسان مل يعرف السبب للتسمية، أال ترى إىل قوهلم -لبعده عن احلال –واآلخر 

. لبعد عنك وتعسفت) ع ق ر(عقريته، فلو ذهبت تشتق هذا، بأن جتمع بني الصوت ومعناه وبني معىن 

: دى رجليه، فرفعها ووضعها على األخرى، مث صرخ بأعلى صوته، فقال الناسوأصلُه أنّ رجالً قُِطعت إح

هتعقري 1"رفع  

ال عالقة له باالشتقاق يف كثري من األحيان، إذ " األخذ"وهذا تأكيد من ابن جني على أنّ 

   2.االشتقاق معدوم املصدر املادي،وإمنّا تتباين الكلم ببنياا اليت غالباً ما تكون قياسية

اَألوالَد : "كثريا ما تؤخذ التسمية من الصفات، قال عليه الصالة والسالم: اتـفـ الص-ب

  .، فهذه األلفاظ مأخوذة من البخل واجلبن، وهي أوصاف دالة على الكثرة"مبخلَةٌ مجبلَةٌ

 الزبيدي يف طبقات قال أبو بكر: "وقد ذكر العلماء اللّغويني تلك الرواية عن أيب عمرو بن العالء

سِئل أبو عمرو بن العالء عن اشتقاق اخليل فلم يعرف، فمر أعرايب محِرم، فأراد السائل سؤال : النحويني

استفاد اإلمث من : دعين فإينّ ألطف بسؤاله وأعرف، فسأله، فقال األعرايب: األعرايب، فقال له أبو عمرو

ذهب إىل اخلُيالء اليت : راد األعرايب، فسألوا أبا عمرو عن ذلك، فقالفعل السير، فلم يعرف من حضر ما أ

 3.يف اخليل والعجب، أال تراها متشي العرضنةَ خيالًَء وتكَبراً

                                                 
1  ،xy,>(ا�)1/66.( 
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ويعين هذا أنّ الذي يتفوه بالكالم ال يعنيه من أين أُخِِذت هذه اللّفظة، وإنما الذي يعنيه ما تدلّ 

، وذلك لكثرة خمالطته األعراب "دعين فإين ألْطف بسؤاله: " قال أبو عمرو بن العالءومن هنا. عليه اللّفظة

  1.ومعايشته إياهم، ومعرفته بنواياهم ومقاصدهم

  : األخـذ مـن األمسـاء األجنبـية-2

األخذ من أمساء األعالم األجنبية واألجناس العربية وغري العربية مشاع بني مجيع اللغات، وقد مثّل 

  : باحث سامل علوي بـال

كلمة يونانية تعين العدالة االجتماعية، وتكتب باللغة الفرنسية : يةـقراطـالدمي -1

)    Démocratie( دة بعدهاا وأحلقت بآخرها ياء مشدليقة العربية فقد غريا السأم ،

  .املصدر الصناعي(تاء مربوطة، و أطلق على هذا النمط من البنية الصرفية 

ارد، " فَعلَلَ"مقْرطَ، ومتقْرط، على وزن : علماء اللّغة من الدميقراطية فعال فقالوا كما أخذ

 .دحرج، وتدحرج: من الرباعي املزيد حبرف واحد، وهو التاء، مثل" وتفَعلَلَ"

، وحدث أن ظهر عامل )راعي أغنام(، لفظ التيين مبعىن (Pasteur): استـورـب -2

، اخترع أدوية كثرية من أمهها )م1822(لتاسع عشر فرنسي كيماوي يف القرن ا

، "فَعلَلَ فَعلَلَةً"بستر بسترةً على وزن : فاختذت العربية منه فعال، فقيل) .. البنسلني(

بلْور من البلّور، وهو : فاحلليب املبستر مبعىن املعقّم، إىل غري ذلك من الكلمات مثل

من البلْش فلْشقدمي، وب بمن الفابريكة، واملراد معر كرلْفَن من التليفون وفَبِة، وتِفي

  . اخل2...صنع الشيء باآللة، وكَهرب من الكهرباء 
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تنبه علماء العربية القدامى إىل أخذ بعض األفعال من : األخـذ من األعضـاء -3

 وقد حصر ".مصاب يف يده أو رأسه: "األعضاء املصابة بالداء أو احلرج، حتى ال يقال

 األندلسي جمموعة من األفعال ) املخصص(يف معجمه الشهري ] هـ458ت[لنا ابن سيده

 1:املأخوذة من أمساء األعضاء، وتفيد كثريا يف علم اجلراحات والطّب، نذكر منها

 .أصبت رأْسه: رأسته، أرأسه-1

2-*أُهأفْخ ،هتأَفَخ :هيافوخ ضربت.  

3-همغأد ،هدمغت  :ِدماغَه ضربت.  

4-هجبهت :هتهبج صكَكْت.  

5-هطَمرخ  :هطُمورخ برض.  

6-هتردص  :هرصد تبأَص.  

7-هترخه:  نرمنخ أصبت.  

  .ضربت كِتفَه:  كَتفْت الرجلَ، أكْتفُه، كَتفاً-8

9-هصأقْر ،هتصقَر  :هتقريص أصبت.  

10-هتيدي  :هدي أصبت.  

11-هتنتو  :هِتينو ِتني. أصبتومنه الو" .ِتنيِبالو ها ِمنذْناَألقَاِويِل َألخ ضعنا بلَيلَ عقَوت لَوو "

  .47:احلاقة

12-تعسكَر  :هوعسأصبت كَر.  

                                                 
 .67- 66: م ن، ص1
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13-هعاألكواع: كَو وجعم رهصي.  

  . بطْنهأصبت:  بطَنته، أبطنه-14

15-هأفْأَد ،هتفَأََد :هادفُؤ تبأَص.  

16-هتهتس  :هتأَس ضربت.  

17هبكَع ضربت ،هتبكَع .  

والالّفت للنظر أّن كثريا من هذه األلفاظ املأخوذ من العضو املصاب مازالت مستعملة عند 

بطّنته، وكَرسعته، : كما يقولون. ى صيغة اسم املفعولفالنٌ مصدور ومركْبن عل: العامة، فيقولون مثال

  ).البطن، الكرسوع، الدماغ، اخلرطوم.(ودمغته، وخرطَمته على أنفه، وغريها، مبعىن أصبتها

وكلّ هذا يعكس تلك السليقة الصافية اليت مازالت متمكّنة يف نفوس العرب البدو الذين مل 

ِإنْ دخلَ فَِهد، وِإنْ خرج أَِسد، الَ : "قالت بداهةً" أي الرجال زوجِك: "ألعرابيةقيل . ميارسوا أي تعليم

ِهدا عمأَلُ عسفوظّفت ثالثة أفعال1"ي ، :  

ال يسأَلُ (، كناية عن الشجاعة، والثالث )اَألسد(مأخوذ من ) أَِسد(الفَهد والثاين (مأخوذ من ) فَِهد(األول 

معِهدا ذهب من ماله) ا عسأل عمكناية عن الكرم، ال ي.  

صار حجرا : أي" استحجر الطني: "هذه السليقة العفوية هي اليت أثبتها النحاة يف مؤلّفام، فقالوا

؛ أي يصري كالنسر يف "أنَّ البغاثَ ِبأَرِضنا يستنِسر"حقيقة أو جمازا؛ أي صار كاحلجر يف الصالبة، و 

  2.لقوةا

هذه السيولة يف األداء تساعد على منو العربية وتطويرها، فاألخذ من البغاث، واحلجر، والنسر 

  1).دب(، والدبابة من )طار(أفعاالً تساعد على املصطلحات احلديثة، كالطاّئرة من 
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ظّف الطّيارة بدل ويرى عبد اهللا قنون أنّ العامة أصح تعريباَ من اامع اللّغوية؛ إذ العامة تو

: املستعملة يف الكتب املدرسية، واملؤسسات العلمية والعملية، وبلغة العامة ورد يف القرآن) الطائرة(

  .، ألنها مأخوذة من السري)السائرة(بدل 2" وجاَءت سيارةٌ"

ثة األعاجم واملتفيهقني  العربية املتمكّنة يف الفئات البدوية اليت مل ختالط لوإىل السليقةومرد األمر 

  3.عنهم

  :أصـل االشتقـاق وحقيقـة وجـوده ووقوعـه -6

ميكن أن نرجع فكرة األصالة والفرعية إىل مدرسة البصرة والكوفة اللّتني كثُر اخلالف واجلدل 

ر بينهما يف كثري من املسائل اللّغوية والنحوية، منها مسألة األصل والفرع، فذهب البصريون إىل أنّ املصد

هو األصل والفعل فرع عليه، وذهب الكوفيون إىل أنّ الفعل هو األصل واملصدر فرع عليه، ومجع هذا 

املسألة الثامنة ": االنصاف يف مسائل اخلالف"يف كتابه ) هـ577ت(اخلالف بني املدرستني ابن األنباري 

 :  ودعم كلّ فريق رأيه بأدلّة وحجج ذكرا كتب النحو واللّغة، نلخصها فيما يلي4.والعشرون

 يرون أنّ الفعل مشتق من املصدر، وأنّ االسم هو األصل، واحتجوا جبملة ونـريـالبص -1

  5:أدلّة منها

إنّ املصدر يدلّ على زمان مطلق، والفعل يدلّ على زمان معين، فكما أنّ املطلق أصلٌ  -

 .يد، فكذلك املصدر أصل للفعلللمق

     إنّ املصدر يشترك يف األزمنة كلّها، ال اختصاص له بزماٍن دون زماٍن، فلما احتاجوا إىل -

  .الداللة على زمٍن حمدد اشتقّوا منه الفعل ليدلّ على احلدوث والظرف معاً
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اليقوم بنفسه، إنّ املصدر اسم، واالسم يقوم بنفسه، ويستغين عن الفعل، وأنّ الفعل  -

 .وحيتاج إىل االسم، وما يستغين بنفسه ال حيتاج إىل غريه، فهو أهلٌ بأن يكون أصالً

، واملصدر بصيغته يدلّ على "احلدث، والزمان احملصل: "إنّ الفعل بصيغته يدلّ على شيئني -

 ".احلدث"شيٍء واحد وهو 

 .ه أمثلة خمتلفةالسلم، والقتل، بينما الفعل ل: إنّ املصدر له مثال واحد حنو -

إنّ الفعل بصيغته يدلّ على ما يدلّ عليه املصدر، واملصدر ال يدلّ على ما يدلّ عليه  -

ال يد على ما يدل عليه " الضرب"يدلّ على ما يدل عليه الضرب، و" ضرب"الفعل، حنو 

"برأن يكون فيه األصل"ض البد والفعل فرع ،. 

- شتقاً من الفعل لوننه يف القياس، ومل خيتلف كما لو كان املصدر مأن جيري على س بج

كالرجل، : خيتلف أمساء الفاعلني واملفعولني، فلما اختلف املصدر باختالف األجناس

 .والثوب، والتراب، واملاء، والزيت، دلّ على أنه غري مشتق من الفعل

، "كتابةً–كتب  "1: إىل أنّ املصدر مشتق من الفعل، وفرع عليه حنووذهب الكوفيون -2

 .إخل"...شارك مشاركةً"و" انتشر انتشاراً"، و"قام قياماً"و

، فيصح املصدر لصحة "قاوم قواماً: "     إنّ املصدر يصح لصحة الفعل، ويعتلّ العتالله حنو-

 .قَوم قَواماً: ، فيعتلّ العتالله، وأصلُه"قام قياماً: "الفعل، وتقول

لقيتك ِلقَاًء ودياً، وصافحتك مصافحةً حارةً، فاملصدر : الفعل يعمل يف املصدر حنو إنّ -

منصوب على املفولية املطلقة، وعامل النصب فيه فعله، فوجب أن يكون فرعا له، ألن 

  .رتبة العامل قبل رتبة املعمول
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دكَّت املدينة دكا، وحطِّمت الزجاجةُ حتطيماً، وال : إنّ املصدر يذكر توكيدا للفعل حنو -

 .ك أنّ رتبة املؤكّد قبل رتبة املؤكّد، فدلّ على أنّ الفعل أصل، واملصدر فرعش

نعم، وبئس، وعسى، وليس، وفعل التعجب، وحبذ، : إنّ هناك أفعاال ال مصادر هلا، وهي -

 .فدلّ ذلك على أنّ الفعل أصلُ ال فرع الستحالة وجود الفرع من غري أصل

ومعىن «: ء املدرستني تلخيص مقصد كل منهما، فقالوقد حاول متام حسان بعد تفحصه ألرا

احلدث املشترك بني مجيع املشتقات، ولكن كلّ مشتق منها يضم إىل احلدث معىن آخر كالزمان يف الفعل، 

وأما املصدر فهو اسم احلدث فقط، ذلك رآه البصريون أصالً ... وفاعل احلدث يف صفة الفاعل

كوفية فقد نظرت إىل املشكلة من ناحية التجرد والزيادة، فارد من بني وأماّ وجهة النظر ال... لالشتقاق

الصيغ  هو يف فهم أصحاب هذه النظرة أقرب إىل األصالة من املزيد، وقد نظروا يف صيغ الكالم،فلم 

 أصل إنّ: ضرب، فقالوا: جيدوا أكثر جتردا من الفعل املاضي الثالثي ارد املسند إىل املفرد الغائب حنو

 1.»املشتقّات هو الفعل املاضي

فإنّ الداّرسني والباحثني يف العصر احلديث مييلون إىل ماذهب إليه الكوفيون، : وجممل القول

: يقول ولفسن. مستأنسني بالدراسات اللّغوية املقارنة، ومبا تيسر هلم من معرفة بالفصائل اللّغوية املختلفة

إىل أصٍل ذي ثالثة أحرف، وهذا األصل  فعل يضاف إىل أوله أو إنّ أغلب الكلمات يرجع اشتقاقها «

 وال ننسى أنّ 2.»آخره حرف أو أكثر، فتتكون من الكلمة الواحدة صور خمتلفة تدل على معان خمتلفة

 أغفلوا اجلوانب - حني بدأوا يبحثون يف االشتقاق، وتعرضوا إىل فكرة األصل والفرع–علماء اللّغة 

  3. مماّ أوقعهم يف اضطراب ويف أوهام كثريةاحلسية واملعنوية،

                                                 
 .167- 166: ، ص1997. 2تّ�,م ح;,ن، ا�CDّ> ا���	�> ��%,ه, و �O%,ه,، ا���A> ا��<�ی> ا��,�> �ID.,ب، ط 1
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ومنطق األشياء أن تكون املواد الدالة على احملسوسات أصالً لألشياء الدالة على اردات، ولذا 

يرجح أن احلسي أسبق يف الوجود من املعنوي ارد، وهو ما جيعل االنتصار إىل أنّ أصل املشتقّات األمساء، 

   1.يانوال سيما أمساء األع

ومن الدالئل على أنّ مسألة األصل والفرع مسألة ظن واجتهاد، ما ذهب إليه ابن جني، من أنّ 

 وهو ما يفهم منه أنّ املصدر نفسه 2.املصدر مشتق من اجلوهر، كالنبات من النبت واالستحجار من احلجر

 وإن نبه العرب القدماء على وهو أصل املشتقاّت عند معظم القدماء، وبعض احملدثني مأخوذ من اجلوهر،

  3.أنّ اشتقاق العرب من اجلواهر قليلٌ جداً، واألكثر من املصدر

غري أنّ بعض احملدثني يرى عكس ذلك، ويعد اجلواهر أصول االشتقاق، فهي معروفة قبل أن 

جدر توضع أمساء املعاين، وأنّ البداهة تقتضي وجود ما هو مرئي حمسوس قبل ارد، ومن مث يكون أ

باألصالة، إذ يكون قياسه مطّرداً وميزانه واضحاً، على خالف املصادر اليت هي كاألفعال ال تتقيد مبوازين 

دقيقة،كما ال تقاس أقيسة مطّردة، زيادة على أنّ العرب اشتقّوها من األمساء، إذ يكفي العودة إىل 

عتفات، واألحوال واملصادر املعجمات، وإىل كتب اللّغة لنجدها حافلة باجلواهر، اليت تفرعنها الص 

واألفعال، كما تروي لنا أّم اشتقّوا من األعضاء، ومن أمساء األقارب، ومن أمساء األزمنة واألمكنة، 

  4.وأمساء املعاين، وحىت من أمساء األصوات وأمساء األعداد

 معرفة أسبقها يف أننا ال جنزم مبعرفة أصل املشتقّات، أو«وخالصة الكالم يف أصل االشتقاق هو

الوجود، أو مىت استعملت مادا األصلية، فهي تنمو وتكثر حني احلاجة إليها، وقد يسبق بعضها بعضاً إلّا 

  6.» يف الوجود من املعنوي ارد5أنّ املُرجح هو أنّ احلسي أسبق
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  1".قّات هي أصل املشت-وال سيما أمساء األعيان–وهو ما يرجح الرأي القائل بأنّ األمساء 

أصل االشتقاق، اختلفوا يف حقيقة وجوده ووقوعه، فمن القدماء من وكما اختلف العلماء يف 

بويه، وأيب عمر وبن وقف موقفاً وسطاً، وذهب إىل أنّ بعض الكالم مشتق وبعضه غري مشتق، كاخلليل وسي

العالء، وأيب اخلطّاب، وعيسى بن عمر، واألصمعي، ومنهم من ذهب إىل أنّ الكالم كلّه أصل أو حبكم 

وليس لنا اليوم أن خنترع، وال أن نقول غري ما قالوه، وال أن نقيس قياسا مل ... «: األصل، يقول ابن فارس

وهو ما يفهم منه أنهم نظروا إىل اللّغة نظرة ثابتة . 2»يقيسوه، ألنّ يف ذلك فساد اللّغة وبطالن حقائقها

  4. ومنهم من زعم أنّ الكالم كله مشتق3.حمدودة

وتعرضوا أيضاً إىل ما يدخله االشتقاق وما ال يدخله، فذكروا أنّ االشتقاق يكون يف املصادر، ويف 

لة يف األكثر، وينعدم يف غريها أو األفعال، ويف الصفات، كما يكون يف األمساء ويف األعالم، ألنها منقو

أنها أصول مرجتلة، وهلذا : يقل، كاالشتقاق من أمساء اجلنس، فهو عندهم صعب ودقيق، علّتهم يف ذلك

هي قليلة جدا، وال يشتق من األمساء األعجمية اليت عجمتها شخصية كامساعيل وحنوه، ألنها نقلت عن لغة 

  5.أخرى ختتلف عن اللّغة العربية

 أنّ هناك من بالغ يف طلب األصل، فراح يشتق الكلمة األعجمية من أصل عريب، كما فعل إالّ

 ريد، إذ عدعة" الفردسة"من " الفردوس"ابن دكما ال يشتق من األصوات واحلروف، وما 6.وهي الس 

أي " طُوبالة"، ومن األمساء النادرة كذلك مثل "ما و ِمن: "يشبهها من األمساء املوغلة يف البناء حنو

فإنه يستعمل لألسود " اجلُون"، ألنها لندرا ال يعرف هلا أصل، ومن اللّغات املتداخلة كـ )النعجة(

  7.واألبيض، وكذا األمساء اخلماسية، المتناع تصرف األفعال منها،ومن مثّ ال مصادر هلا
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فإننا «:  حيث قالوخالصة القول برأي الباحث أمحد حممد قدور يف أصل االشتقاق ووقوعه،

،  بتعدد مصدر االشتقاقاإلقرارنرى أنّ املسألة ههنا مل يقم عليها دليل حاسم، لذلك نرى أنّ األجدى هو 

فليس أبعد من طبيعة نشأة اللغة وتطورها من الزعم بأنّ بعض الصيغ هو األصل، وأنّ سائر الصيغ األخرى 

غة بدأت يف صورة املصدر أو الفعل، مث عكف الناس عليها فروع مشتقّة أو أنّ كلّ مادة من مواد اللّ

  .1»يشتقّون كلّ األمساء واألفعال

  : تقـاق وفـوائـده واحلـاجـة إلـيهـأمهيـة االش -7

فهو وسيلة من .االشتقاق يف اللّغة العربية وسيلة هامة لتوليد األلفاظ املعبرة عن املعاين املختلفة

كسب اللّغة العربية مرونة ومناعة يف آن واحد، ومسح هلا بوجود ألفاظ وسائل النمو والتطور، فقد أ

وقد تنبه علماء اللّغة القدامى إىل فكرة االشتقاق منذ . جديدة، وزاد يف ثروا، ومحاها من اجلمود والركود

 وظهر هلم بداية البحث يف اللّغة، وتأكّدت مالحظام فيما بعد حني حبث املستشرقون يف اللّغات السامية،

  2.أنّ األلفاظ السامية تعتمد على جذور أو مواد تعد األصل يف كلّ اشتقاق

االشتقاق وسيلة من الوسائل املتعددة،اليت حتاول األمة العربية عن طريق جمامعها ومؤمتراا  و

اعية،و سبيل إىل البحث فهوِجسر يصل بني اللّغة و احلياة الفكرية،و االجتم.حتقيق تطوٍر و منو هلذه اللّغة 

إنّ تطوير لغتنا «:يف الصلة بني التعبري،و التفكري،و العمل أو العادة عند األمم،و إذا سلّمنا ذا القول

فإنه ال ميكن أن يكون هذا .»بالوسائل املتوفرة لدينا،سواٌء أكانت الوسيلة اشتقاقا أم قياسا،أو غريمها

 اللّغة النامية املتطورة هي اللّغة اليت تعبر عن كلّ ما جيري يف حياة التطوير بعيداً عن واقع احلياة،ألنّ

  3.أفرادها و مجاعاا يف كلّ امليادين
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و مماّ يدلّ على أمهية االشتقاق يف اللّغة العربية،هو جلوء بعض اامع اللّغوية إىل وضع أوليات  يف 

  .النحتاستخدام أدوات و وسائل منو اللّغة،مثل االشتقاق و 

 فقد وضع امع اللّغوي العراقي عند تأسيسه خطّة وضع الكلمات،و املصطلحات العلمية جاء 

إنّ وضع الكلمات احلديثة يف اللّغة جيري إما على طريق االشتقاق،و إما على طريق التعريب،و ال «:فيها

 االشتقاق يف وضع كلمة مانع من اجلمع بينهما، و يرجع إىل النحت عند احلاجة،و كذلك ال يذهب إىل

  .1»جديدة،إلّا إذا مل يعثر يف اللّغة على ما يؤدي معناها

 امع اللّغوية إذن يف العصر احلديث إىل االشتقاق دليل قاطع على دوره يف منوفلجوء ا

  .اللّغة،وجعلها تساير التطور العلمي احلضاري

وها،و حيويتها،كاالشتقاق،و القياس،و و اللّغة العربية تشتمل يف طبيعة تكوينها على عناصر من

و لقد أمجعت كل اامع اللّغوية يف الوطن العريب على أنّ .2،و التعريب،و النحتاإلبدالالقلب،و 

االشتقاق عنصر هام يف تكوين لغتنا و منوها،حىت تستطيع أن تعبر عن كلّ املستحدثات العلمية،و الفكرية 

  3.و احلضارية

تنقسم إىل راقية و غري راقية،فغري الراقية هي ما كانت موادها قليلة ال يسع وإذا كانت اللّغات 

التعبري ا إىل أكثر مما متس احلاجة إليها مثل اللغات الزجنية أو اللغات امليتة،فان لغتنا العربية بفضل ما توفر 

و إليه زيادة التحسني،و هلا من وسائل النمو حتتوي على ما يقوم بسداد احلاجة من أبنية الكلم بل ما ندع

أو عاجزاً  هلذا جند املعىن الواحد قد وضعت له ألفاظ متعددة لتكثر الوسائل حىت ال يكون املتحدث حمرجاً

أثناء اخلطاب،و هذا التفوق و هذه الثروة اهلائلة من األلفاظ،و املفردات ،اليت تدل على معىن واحد،أو 

  4. اللغة العربية،و هي االشتقاق  اتتميز تعود إىل امليزة اليت تشترك فيه مع الداللة على معان خمتلفة،و 
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و االشتقاق من أبرز مسات اللّغة العربية؛فهو الذي حيدد الكلمة،أو مادا األساسية،و معناها 

 امليزةاألصلي،و صلتها بأصوهلا االشتقاقية،و هذه الصلة بني معاين الكلمات،وأصوهلا اليت اشتقت منها،هي 

 يف لغتنا،و السبب األساسي هو ثبات احلروف األصلية،و بقاؤها مهما تبدلت أشكال األلفاظ اليت الغالبة

  1.تتكون منها يف أبنيتها،و تصاريفها، أو تبدلت معانيها

و يف هذا السياق يربز التعبري الذي استعمله األستاذ ـ أوملان :"ويف هذا املعىن يقول حممد املبارك

عامل بأنها شفافة،و كثيفة حبسب كوا كاشفة عن أصلها االشتقاقي،أو ساترة حني وصف ألفاظ لغات ال

  2".له،غري كاشفة

و ال يشك أي باحث من اللغويني ـ قدامى وحمدثني ـ شرقيني و غربيني يف ان اللغة العربية من 

 امتازت ا اقدم اللغات و اقواها اصالة و اوسعها تعبريا عن املعاين املختلفة،و من هذه اخلصائص اليت

  3.العربية خاصية االشتقاق،اليت طورت العربية،و جعلتها تربز للوجود،يف مجيع الفنون و العلوم

و هذه امليزة تنري لنا السبيل،فاذا ما نقلنا مصطلحا من االعجمية باستعمال ظاهرة االشتقاق كما 

،و اسم "هندس:"املعرب عن الفارسية فاشتقوا منه الفعل"هندسة"فعل العرب يف لفظ

  .4»"...مهندس"الفاعل

 ما جد لبغضها من معان جديدة تعرف على إىل،و األلفاظ هذه إىلو حني ينظر العارف بالعربية «

،اشتراكية،تعليل،اجتماعي،عقدة إبداع:"،و ربط معناها اجلديد بالقدمي أصلها

 هذه الكلمات،و  على سبيل املثال ـ بغضا منلنأخذ،و "،سيارة،حتية،سالم،مرتل،طائرةأزمةنفسية،

،و هو احلياة،و أصلهاال تزال تدل على "حتية" كلمةأن؛فنجد أغوارها و أسرارهانشرحها لنعرف 

،كما تدل األمان إعطاء إىل التسليم كانت ترمز أون التحية، على السلم، ألأيضاتدل "السالم"كلمة
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موا فيه خباءهم و بيوم ،و خيوهلم ليقيإبلهمعلى املكان الذي كان يرتل العرب من على "مرتل"كلمة

  1.»املتنقلة

 املادة أو يف اللغة؛حيث من اجلذر الواحد،اإلبداع تربز يف عملية أمهيته فوائد االشتقاق،و إن

 أو،ةيإشار أو نشتق الكثري من الكلمات بزيادة عناصر صوتية أنالواحدة ـكما مساها القدامى ـ نستطيع 

  نشتق من جذعأنو على سبيل املثال ميكن  .آخرها إىل فتهابإضا أو وسطها،أو الكلمة،أولضمائرية يف 

،من اجلذر األولكثريا من الكلمات اليت ال تبعد يف معانيها عن املعىن  "علم"

  2»...علم،معلم،عامل،علّامة«:الثالثي؛فنقول

 معرفة كثري من مفاهيم إىل الظاهرة االشتقاقية بثباا على الزمن،ووضوحها جتعلنا تدي إن

موطن الراحة و  ألنهرب،و نظرم للوجود و عادام القدمية؛فاسكن عندهم مكان للسكينة، الع

كما جتعلنا ـ أي الظاهرة . االطمئنان،و الشريف مشتق من الشرف، و هو االرتفاع مبكارم األخالق

ة االشتقاقية االشتقاقية ـ منيز بني الدخيل الغريب من األصيل، فإذا مل جند للكلمة أي صلة معنوية باملاد

ما يف الكلمة من أحرف زوائد، أو أحرف : فاالشتقاق كاشف عن أصول األلفاظ يف اللغة، أي. فهي غريبة

 معرفة األصيل من الدخيل؛ فالكلمة الدخيلة يف العربية تبقى غالبا يف معزل، فال جتد إىلمنقلبة،و هو سبيل 

فليس يف . س، و الكوب، و السندس، واملشكاةهلا أصال ذا معىن يدل على أصالتها، كالصراط، و الفردو

  3.لغتتنا مادة هلذه األلفاظ

 جند بعض األلفاظ الدخيلة قد خيفى أصلها اللتحاقها بأصل عريب،ملشاة لفظية،و اللفظة نناأغري 

الغريبة اليت يدخلها العرب يف لغتهم تلد ألفاظا من جنسها على طريقة العرب يف االشتقاق،و مثل 

  .الدواوين،و التقنني،و التقسيطتدوين :ذلك
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 األلفاظ و يصل بني يربطو االشتقاق وسيلة لفهم اللغة،ومعرفة أسرارها و أغوارها، إال أنه 

وهذه املادة وما ...التربية، واملريب، و الربوة، والربا:، اليت نأخذ منها"ر ب و "معانيها و هلذا فمعرفة مادة

ذه الطريقة يف توليد األلفاظ بعضها من بعض، جتعل اللغة جسما ، وه"الزيادة و النماء"يشتق منها، معىن

حيا تتوارد أجزاؤه، ويتصل بعضها ببعض بأواصر قوية، نستطيع إن نستغين بفضلها عن املفردات 

، "كاجلار و رور"و االشتقاق سبيل إىل كشف الصلة بني املعاين املتبادلة لأللفاظ من مادة واحدة، .املنعزلة

، و ليها  يبىن "الصدق"يف العربية مشتقة من"الصديق"ن عادات وأحوال ماضية، فكلمة وقد يكشف ع

،مبعىن التجاوز "عدوانا"، أو"عدا عدوا"،فهو مأخوذ من"العدو"ومثله. عند العرب"الصداقة"مفهوم 

  1.واالعتداء فالعداوة عند العرب سببها االعتداء و الظلم

العربية كالرابطة العائلية يف إفراد العرب، و لقد استطاع إن الرابطة االشتقاقية يف ألفاظ لغتنا 

العرب أن حيافظوا على أنسام، و باملثل استطاعت مفردات لغتهم أن حتافظ على نسبها، و تدل عليه؛ 

وهلذا السبب مل تنقطع الرابطة االشتقاقية بني ألفاظ العربية على ممر العصور،واختالف مواطنها، 

، فهذه األلفاظ أو هذه املسميات، قد ولدت يف "ة،و سيارة، وهاتف، واشتراكيةطائر"وبيئاا،فكلمة

عصرنا احلديث؛ ومع هذا كله فان كل إنسان عريب يعرف إن هذه األلفاظ من نسب واحد، 

رغم إن هناك فارقا زمنيا كبريا بني هذه األلفاظ املولودة "شارك" و"هاتف اجلن"و"مسري"و"طائر"وألفاظ

شعر بانتساب هذه األلفاظ إىل بعضها، وأا تعود إىل أصل واحد، و هو االشتراك يف قدر من فإننا ن. حديثا

" الشرك"يف " االشتراك"و" تسري"و" سيارة"، و السري يف"طائرة"و" طائر"يف " الطريان: "املعىن العام، مثل

  2".االشتراكية"و
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الفردية واالنعزالية تغلب عليها، و لو و لو تأملنا يف بعض اللغات، كاللغات الالتينية،لتبني لنا أن 

وجدنا أن األصول املشتركة قد ضاعت،و املالمح املتشاة قد زالت، ونتيجة لذلك جند أن هناك اختالف  

  1.بني األلفاظ الدالة على نوع واحد من املعاين العامة،وذلك الختالف األصول اليت ترجع إليها

كاتب، و كتاب، و مكتبة :إن الكلمات العربية: كو هذه أمثلة من اللغة الفرنسية توضح ذل

 ECRIVAIN-LIVRE-BIBLIOTHEQUE :يقابلها يف اللغة الفرنسية

إن هذه األلفاظ اليت تدل يف العربية على معان خمتلفة، و تشترك يف املعىن العام،و ذلك يف 

ظ،هذه الظاهرة االشتقاقية ال احلروف الثالثة األصلية اليت تدور مع ما يتولد عنها، وما يشتق منها من ألفا

 .جند هلا أثرا يف هذه األمثلة يف اللغة الفرنسية، فهي ألفاظ منعزلة ال رابط هلا

و من هنا تربز أمهية االشتقاق، و فوائده يف اللغة العربية كأداة للنمو، و ربط األلفاظ باملعىن 

  2.االشتقاقاتاملشترك يف كل 

عصرنا، فالضرورة تدعونا إىل أن نشتق ما حنتاج إليه اليوم  جديدة يف اشتقاقاتأما حاجتنا إىل 

على أوزان العرب، و أساليبها يف تشقيق الصيغ، داللة على تنويع املعاين،حىت تستطيع لغتنا العربية أن 

تستجيب لكل املطالب احلضارية يف حياتنا املادية و الوجدانية، و حنن نعلم إن للغة العربية استعدادا، و 

 جديدة، و ذلك لتلبية حاجات عصرنا احلديث بل اشتقاقات طواعية، و كنوزا مثينة تساعدنا على مرونة و

  3.حاجات كل عصر

و احلاجة امللحة تقتضي منا إن نطرد من قواعد االشتقاق ما كان غري مطرد، فنشتق من أمساء 

ة بإمكانياا، تنتظر إقدام املتقدمني األعيان ، و غريها كل ما تدعو إليه احلاجة؛ الن لغتنا العربية ما تزال غني

                                                 
 .119: 8�ح,ت �,ش، م س، ص 1
 . 119: م ن، ص2
 140:  8�ح,ت �,ش، م س،  ص3



 53

من الواقفني على مزاياها، و أسرارها، بعد أن طال بالؤها من أحجام احملجمني، و لعل التفاتة جممع اللغة 

  1.العربية إىل هذه الناحية اكرب دليل على اهلمة البعيدة يف االنتفاع مبزايا العربية حق االنتفاع

عندس، ودرهم،وخندق، وقولس، وجرى : ،فقالواقدميا  رب اشتق العرب من االسم املعقدو

، واشتقاق "املغناطيس"من " مغناطيسية"، و"الكهرباء"من "كهربائية"، و"كهرب"املعاصرون يف اشتقاق 

  ".أكسيد" من املعرب " أكسد"

 و 3 و االشتقاق الصناعي،2االشتقاق من أمساء األعيان،:  التاليةاالشتقاقاتو نظرا ألمهية 

 يف عصرنا احلديث، رأى جممع االشتقاقات و لشدة احلاجة إىل هذه 4تقاق من اجلامد املعرب العريب،االش

اللغة العربية استخدامها قياسيا يف مصطلحات العلوم و الفنون، و رغبة يف تطوير لغتنا العربية، وسد 

  5.حاجاتنا يف العصر احلديث

� �
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  :يـدـهـمت – 1

ال شك أنّ للمشتقاّت مبعناها الصغري آثاراً بالغية يف الكالم اجليد، كاسم الفاعل، واسم املفعول، 

غة، ومدى احتياج والصفة املشبهة، واسم املكان واسم الزمان، واسم التفضيل، واسم اآللة، وصيغ املبال

اللّغة العربية إىل هذه املشتقّات، ومادام موضوعنا دراسة املشتقّات وصيغها، فإننا نشاطر من ذهب إىل أنّ 

  1.الكلمات ال تستطيع أن تعيش فُرادى منعزالت، بل مجتمعات مشتركات كما يعيش األفراد

لتركيب، فإنّ العالقة بني وزن وإذا كان هذا على مستوى العالقة والتالحم بني الكلمات يف ا

الكلمة وبني معناها وطيدة، فاتفاق األلفاظ يف الوزن دليل يف معظم األحيان على االتفاق يف قالب املعىن، 

أو نوعه، كاملفعولية واملكانية، واآللية، أو التفضيل، فبمجرد إدراك وزن الكلمة يدرك معه جزء من 

 2.املعىن

هو ما يفسر اهتمام النحاة ا يف كل باب حنوي يطرقونه، فهي قرينة ودراسة الصيغ أمر مهم و

كما قال -: مهمة يعتمد عليها الباحث يف حتديد أقسام الكالم، ويف حتديد باب النحو، ومن مث هي متثّل

  3. حجر الزاوية يف اللّغة، ومن العسري كشف حدودها-)F.de Saussure(دوسوسري 

 الكالم العريب الصيغ الثالثية جمردة كانت أم مزيدة، وذلك لسهولتها وأكثر الصيغ اطّراداً يف

وخفّتها على اللّسان، فحظيت باهتمام الداّرسني القدماء الذين حبثوا يف اللّغة، ويف الصرف، ويف النحو، 

 مما جيعل غري أنها مل تفرد عند كثري منهم بأحباث خاصة، بل جندها متناثرة هنا وهناك يف ثنايا الكتب،

  .4البحث عنها صعب، يتطلّب روية ودقّة وصرباً
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بينما سلك اللّغويون احملدثون طريقاً أكثر اختصاصا، فصنفوها يف أبواب، وفصول، حبيث صار 

  .1الرجوع إليها سهالً ميسوراً

وكثرة الصيغ الثالثية من مسات اللغات السامية عموما، ألا أمكن من الثنائيات، وأكثر منها 

  2.أصوال، وأخف من األصول الرباعية واخلماسية، فهي أقل منها حروفا إال أا تؤدي املعىن املطلوب منها

حرف «: وكان اخلليل يرى أن أبنية الكلمات ثالثية، ورباعية، ومخاسية، ال تقل عن ثالثة أحرف

  .3»يبتدأ به، وحرف حيشى به الكلمة، وحرف يوقف عليه

 أخف األلفاظ يف الكالم، وأن الكلمات كلما كثرت حروفها زاد أن الثالثي«ويرى ابن جين 

  .4»ثقلها، ومن مث يثقل استعماهلا

ويف العربية عدد «): H.Fleish(ويأيت احملدثون ليؤكدوا ما ذكره القدماء، قلل هنري فاليش 

ذاا ، وهي مقتصرة على سبع وثالثني كلمة، هي يف 5الثنائية: قليل من األصول ذوات الصامتني أي

، وهناك عدد كبري من األصول ذات الصوامت االربعة أي الرباعية، وهي (...)يد: أصوهلا، وذلك حنو

مسجلة يف املعاجم، ولكن بعض اإلحصاءات اليت أجريت على النص القرآين كشفت عن وجود مخسة 

أساسيا يف  د أصال ثالثيا، وهي نسبة جد ضعيفة يف نص يع1160أصال رباعيا فحسب مقابل ) 15(عشر 

  .6»واجلانب األكرب من املفردة العربية يأيت من أصل ذي ثالثة صوامت... تراث اللغة

كل ذلك جعلها أكثر دورانا على األلسنة، يؤيده تفضيل الشعراء والكتاب هلا على غريها، 

  7.فكثرت يف شعرهم، ونثرهم، وخطبهم

                                                 
 .15:م ن،ص 1
 ).1/55(اب  2&1،ا�0/	.-، 2
 ).1/55(اب  2&1،ا�0/	.- ، 3
 ).61- 1/55(م ن،  4
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، كما استثقلوا 1 سببه االستثقال- ليلإال الق–فقلة الرباعي يف العربية، وإمهال العرب للخماسي 

سص، وطس، وظثّ، وثظّ، وضش، وشص لنفور احلس عنه واملشقة : الثنائي الذي تقاربت حروفه مثل

قج، وجعه وكعه، وحروف احللق أيضا لعدم ائتالفها نظرا لتقارب : على النفس لتكلفه، وذلك حنو

اء والصفات، فلو أخذنا اسم الفاعل من الثالثي مثال خمارجها، ونلحظ هذا النفور كذلك يف بعض األمس

  .2لوجدناه أكثر استعماال من الرباعي واخلماسي، وهكذا فعلوا يف سائر املشتقّات

وأكثر األبنية استعماال يف اللغة العربية تتمثل يف األفعال وتصاريفها، ويف املشتقاّت، واجلموع، 

  :القياسية الساملة منها وغري الساّملة

ا صيغ حية، تفيد تنمية ألفاظ اللغة، لتالئم احتياجات العصر، على عكس األبنية قليلة إ

االستعمال، اليت جاءت على بناء حمدود ميكن عده وإحصاؤهن ومن مث وقفت عند احلد املنقول عن العرب 

  .3دون زيادة فيها

 بتغيري بسيط يف حركات ولألبنية أو الصيغ يف اللغة العربية دالالت، ولألوزان معاين، إذ يكفي

مثال ميكن " علم" الكلمة أو يف حروفها األصلية، أو زيادة عليها أن تتوارد عليها معان كثرية، فصيغة 

تغيريها إىل علماء، وعلوم، ومعلم، وعالم، ومتعلم، وأعلم وغري ذلك، أي أن ما حدث من تغيري يف هذه 

  .4ائد، وتنوع احلركاتالكلمات املشتقة من كلمة واحدة سببه احلروف الزو

وذلك أنه قد «:- للداللة على اختالف املعاين) األوزان( موضحا خمالفة الصيغ  -يقول ابن جين

دلت الداللة على وجوب خمالفة صيغة املاضي لصيغة املضارع، إذ الغرض يف صيغ هذه املثل إلمنا هو 

                                                 
 .16:م ن،ص 1
 .15:اب  2&1،ص 2
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	رك،م س،ص 3
 .34:ب%�	,+ ب%��ج،م س،ص 4



 58

 اخلالف كانت يف ذلك قوة الداللة إلفادة األزمنة، فجعل لكل زمان مثال خمالف لصاحبه، وكلما ازداد

  .وهذا دليل على اختالف الصيغ الختالف املعاين.1»على الزمان

وكذلك قطع وكسر، فنفس اللفظ « :وقال أيضا يف اختالف الصيغ واألوزان الختالف املعاين 

                                                                                                                                 2»أحدمها املاضي، واآلخر تكثري الفعل : هاهنا يفيد معىن احلدث، وصورته تفيد شيئني

    فالصيغ و األوزان مبثابة قوالب تصاغ فيها األلفاظ، وحتدد ا املعاين الكلية أو املفاهيم العامة، 

قلنا مقطع، " مفعل"ها يف قالب ما من القوالب، وليكن مثال ، ووضعنا)ق ط ع" (قطع"فلو أخذنا مادة 

وبذلك حنصل على مشتق يدل على آلة القطع، وإن حنن غرينا حركة امليم من الكسر إىل الفتح حنصل ع                                                                                                       

على " مقاطعة: "، وبذلك صار للكلمة معىن جديد، وهو مكان القطع، ولو قلنا"مقطع: "، فنقول"مفعل"ىل 

  3.حصلنا على مشتق جديد يدل على قطع الصلة بني شيئني" مفاعلة"وزن 

: فهذا التنوع بني ألفاظ املادة سببه تغري احلركات الثالث، وكذلك حروف الزيادة املعروفة بـ

  4".سألتمونيها"

صل التجدد يف املعىن حىت يف الوزن الواحد الذي ميكن استعماله يف معان أخرى، بل قد حي

أيضا صار يدل على "فعال"، و"مضياف"يدل على اآللة وعلى معان أخرى كاملبالغة حنو: مثال" فمفعال"

نسبة أيضا صار يدل على املبالغة وعلى احلرفة،وال"فعال"،و"مضياف"اآللة وعلى معان أخرى كاملبالغة حنو  

 واحد آنيف هذه املشتقات ميكن عدها نوعا من االختصار؛فوجودها يف اللغة يوفر على املتكلم و املتعلم يف 

 يف عامل الفكر معاين عامة كلية كالفاعلية،و املفعولية،و املكانية،و الزمانية،و احلدث،و أنجهدا كبريا،ذلك 

: وأوى، وأردنا أن جنعل منها قوالب للمكان قلناكتب،وقطع، وملس، ومجع، :  مثلأفعاال أخذنا،فلو اآللية

  .مكتب، ومقطع، وملمس، وجممع، ومأوى

                                                 
 )1/375(ا�0/	.-، 1
 ).3/101(م ن، 2
 .35:ب%�	,+ ب%��ج،م س،ص 3
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  1.وهذه هي الوظيفة الفكرية للصيغة وقيمتها املنطقية يف اللغة العربية •

  :معـانيهـا وصيغـها:   املشتقـات-2

لتسمية املشتقات هي أمساء أوصاف تطرد باحتوائها معىن املشتق منه، حبيث يكون داخال يف ا

امه تنقسم إىل قسمني. 2وجزءا من املسمىوهي من حيث تعيني املسمى أو إ:  

اسم املرة، واهليأة، والزمان، واملكان، واملصدر : (ويشمل: مشتـق دال على مسـمى -1

  ).امليمي واآللة

اسم الفاعل، واملفعول،  (:، ويشمل3مشتـق دال على موصـوف باحلـدث -2

  ).ة، واملبالغة، والتفضيلوالصفة، والصفة املشبه

ها اللغويون القدامى أبوابا أو فصوال، وإمنا تناولوها يف بعض أبواب ـل وهذه املشتقات مل يفرد

كالزيادة والتعدي واللزوم، وأبنية : التصريف، أثناء حديثهم عن موضوعات أخرى، منها أبنية األفعال

 يف القسم الثاين من تصرف 4ابن جني مجع بعضهااملصادر، وأبواب اإلعالل واإلبدال وغريمها، وإن كان 

 لذا مل حتدد ومل توضع هلا مصطلحات مميزة حبيث ال تلتبس مع بعض 6،االسم وهو تصرف 5األصل،

) اسم الفاعل( على املشتق واستعماهلم 9، والنعت8 والصفة7اإلسم،: موضوعات النحو، من ذلك إطالقهم

 لألفعال هسيبوي يف باب عقده االشتراكفعول، ويتضح هذا للفاعل النحوي وللمشتق، وكذلك اسم امل

هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إىل اسم املفعول، واسم الفاعل واملفعول فيه : (الناسخة، بعنوان

                                                 
 .36- 35:ب%�	,+ ب%��ج،م س،ص 1
2 #!e	�GشCدة ا	�%� #!e	�GشCت اCC��ا � .141:،ص2،2006	��# وه�ان،)�h0<ط)،ر,	�# دآG<را(fا�%�<ی#(ه&1 ,&!# ?&	,
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 أي على وزن 2"واإلسم فاعالً: "، ويقصد اسم وخرب النواسخ، وقال يف مشتق الفاعل1لشيء واحداً

  ).فاعل(

حيث املبحث النحوي،افردوا ما يعمل من املشتقات عمل الفعل،وهي مشتقات غري أم من 

هدا باب ما جرى يف االستفهام من امساء الفاعلني واملفعولني جمرى :(القسم الثاين،بباب عنونه سيبويه

،أما ما بقي منها،فتناوله يف موضوعات 4،واثناء حديثه يف هذا املوضوع تناول امثلة املبالغة)3.الفعل

باب األمساء اليت :(وعنونه ابن السراج ب.6 اثناء حديثه عن فعل التعجب5اسم التفضيل(رى،كتناولهأخ

اسم الفاعل،و املفعول،والصفة (،وتناول فيه مشتقات اخلمس العاملة.)7اعملت عمل الفعل

  .8)املشبهة،واملبالغة،والتفضيل

  :معـاين وصيـغ املشتقـات

 كانت جمموعة من الصيغ تتماثل ناوريه،بصيغة ومعىن،كل واحد من تلك املشتقات عن غيتميز 

  :يف بعض املشتقات، وأول هذه املشتقات

  إسـم الفـاعـل

 :معنـاه

وقد مسي به نوع من أنواع . إن العلم هو حركة اإلنسان، والفاعل هو القائم ذه احلركة

  .9املشتقات هو اسم الفاعل

                                                 
 ). 1/45(ا�GS	ب،1
 )1/46(م ن،5
 ).1/108(م ن، 3
 )115- 1/110(م ن، 4
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 اسم الفاعل، إال ما جاء من إشارة إىل معناه أثناء وقد سبق أن القدماء مل حيددوا املشتقات، ومنها

 من الفعل لوجب أن ا مشتقاملصدرلو كان «: ، فقالوااالشتقاقاستدالل البصرة على كون املصدر أصل 

كما دلت أمساء الفاعلي واملفعولني على : يدل على ما الفعل من احلدث والزمان، وعلى معىن ثالث

  1.»هاحلدث، وذات الفاعل واملفعول ب

فأما «:  معناه، وإمنا مثل له أثناء حديثه، عن أبنية األفعال ومصادرها، فقالسيبويه و مل يذكر

  .2» قَاِتلٌ واالسمقَتلَ، يقْتلُ، قَتالً، : ومصدره) فَعلَ، يفْعلُ(

واالشتقاق األفعال « :وال خيتلف ابن السراج عن البصريني يف إميائه إىل معىن اسم الفاعل، فقال

، والفعل متضمن )ضرب، يضرب، وحيمر، ويصفر، ويتحرك: (من األمساء ظاهر غري خفي، وذلك حنو

 ضارب وأمحر، وكذلكمعىن املصدر والزمان، ففارقه بالزمان، ووافقه يف غري ذلك، وكذلك شرط املشتق، 

  3.». وال تقول ذلك إال وقد انضم إىل احلمرة معىن اجلسم

؛ أن ضاربا تضم إىل »ك إال وقد انضم إىل احلمرة معىن اجلسموال تقول ذل«: نفهم من قوله و

  4.معىن احلدث معىن ذات الفاعل

اسم الفاعل «:  أول من عرف فقال 5فيما أعلم–) هـ646: ت( ابن احلاجب فيعدأما تعريفه، 

  .6 » احلدوث ما اشتق من فعل ملن قام به مبعىن

  وهو الوصف الدال على ا«: ة فقالبألفاظ حمدد) هـ761: ت(وعرفه ابن هشام األنصاري 

  .7»...الفاعل
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إن اسم الفاعل هو عبارة عن وصف مأخوذ من فعل مضارع مبين للمعلوم، للداللة على من قام 

وصف يدل على احلدث والزمن، وداللته على الزمن ترتبط «: يؤخذ من املضارع أساسا ألنه و. بالفعل

  1.»االستمراركالمها يدل على باحلال وباملستقبل، وهذا هو زمن املضارع، ف

كل فعل ماضيه على «): هـ531ت(إن اسم الفاعل يف حقيقة أمره هو نعت، كما يقول امليداين 

، والنعت مبعىن الوصف، والوصف 2»ناصر وضارب: حنو) فَاِعل(بفتح العني، فإن النعت منه على ) فَعلَ(

  .3» الفاعل وأخواته من املشتقاتاسميشمل «مطلق 

ه الكوفيون الفعل الدائم، إذ هو عندهم قسم، ثالث من أقسام الفعل؛ حيث رفضوا فعل وقد مسا

أن تقسيم الفعل إىل ماض ومضارع ودائم، تقسيم يؤيده «األمر، وجعلوه مقتطعا من املضارع، و 

  4.».اإلستعمال، وتؤيده النصوص اللغوية اليت صدر عنها الكوفيون يف مقالتهم بالفعل الدائم

 يف االستعمالي بالفعل الدائم عند الكوفيني مراعاة إلحياءاته الداللية اليت حيددها وإن ما مس

عند غريهم مراعاة للفظه، الذي هو من لفظ األمساء يف التميز بعالماته املختلفة، " إسم"السياق، بينما هو 

لقاهر اجلرجاين حىت وإن كان يعمل عمل الفعل ويؤدي وظائفه ودالالته؛ وبالتايل فهو كما يقول عبد ا

  5.».من العوامل من األمساء اليت تعمل عمل الفعل«]: هـ471ت[

، وهو فعل ألنه يشبه يف داللته الفعل االسم مبختلف عالمات هلتلوينا ت اسمإن اسم الفاعل هو 

فإن كان . "أيضا" الزمن املاضي"كما يدل على " االستقبالمعىن احلال أو "املضارع، فهو يدل على 

 8 الفاعل إىل املوت،اسم بإضافة 7"كُلُّ نفٍْس ذَِائقَةُ املَوتِِِ: "، من ذلك قوله تعاىل6"جب اإلضافةللماضي و

                                                 
1 >

� ا�ّ/Kن	&
 .114:،ص1980:ر ش	ه! ، ا��&u6 ا�/<?1 �%
&!# ا���ب!#، �T,n# ا��,	�#، ب!�وت،�
 23:،دار اv@	ق ا��tی�ة، ب!�وت، �
&	ن، ص1.1981ا��!�ان1 نdه# ا��hف @K 1%+ ا�/�ف، ط 2
 .185:م ن،ص 3
 .119:ا���6ي ا��d0و�1،@1 ا�&�< ا���ب1 ن�� و?<l!2،ص 4
5 Y?،��t�ا:wX1 ح!�ر، د�%K:197228:،ص 
6 ،#!@	S�2/199(ا��ض1،ش�ح ا.( 
 .x:185ل K��ان 7
 ).1/254(اVخ[^،��	ن1 ا���xن، 8



 63

وقد . 1 من معاناالمسية بكل ما حتمله كلمة اسمواإلضافة من خصائص األمساء ال األفعال، وبالتايل فهو 

لداللته على احلال أو " ذَاِئقَةٌ"اسم الفاعل بإعمال " كُلُّ نفٍْس ذَِائقَةُ املَوت: "قرأت اآلية السابقة

  3.، وجند بأن التنوين والقطع عن اإلضافة مها اللذان أضفيا عليه هذه الداللة2االستقبال

  : صيغـته

، )فَاِعل(متعديا على ) فَِعلَ(الزما ومتعديا، و ) فَعلَ(يصاغ اسم الفاعل قياسا من الفعل الثالثي 

 ،التعحنوصحيحا كان أو م :ضرفهو ب ارِِضوذَب ،هفهو ذاِهب بون ،صراِص فهو نرِم، وسعاِم فهو سع ،

لَووصو، لٌاِص فهو و اكَش اٍكفهو ش4.ياِك، واألصل ش  

  املرأةُرِتقُع: ، حنو5اإال مساع) فاِعل(الالزم فال يأيت على وزن ) لفعِِ(أو ) فعل( كان من ن إو

  .م فهو ساِلم، وسِلنن فهو آِم، وأِمضاِم فهو حض، ومحراِهر فهو طَ وطهراِع فهو شر، وشعرفهي عاِق

 مه، وشمخ فهو ضمخض: ، حنو)يلل و فعِِفَع(م العني أن يكثُر جميئه على املضمو) فَعلَ(وقياس 

فهو شهموج ،لَميلٌِم فهو جوشر ،فِر فهو شويقلّ يف . يف)لَأَفْعحنو) لَ وفَع :خضفهو أَب خضب ،

لَطُوبلٌطَ فهو بوح ،سنفهو ح س6.ن  

، رِظفهو نِضر ن: حنو) لعأفْ(أو ) النعفَ(أو ) لِعفَ(على املكسور العني، أن يكون ) لِعفَ(أما قياس 

ِطوبرِط فهو برِط، وعفهو عطْش انٌشِد، وصيوسِويانٌ فهو صد ،فهو أَد سودِه، وجرفهو أج هغري أن . 7ر

  8.هةفة املشب حتت موضوع الص-على رأي بعضهم –هذا يدخل 

                                                 
 .�6h�:208ي ص[!#،م س،ص 1
 ).1/256(اVخ[^،م س، 2
 .�6h�:208ي ص[!#،م س،ص 3

<یl،م س،4!,)4/5 .( 
5 ،z�	�  أ�[!# اب ;%K �!�K  2/134(ش�ح اب.( 
6  ، z�	�  أ�[!# اب ;%K �!�K  2/135/136(ش�ح اب.( 
 ).1/320(، وح	ش!# ا�/ّ
	ن،)136، - 2/135(م ن، 7
8 ،،z�	�  إ�; أ�[!# اب z�	T��ا Yم، أوض	Xن) 3/243(اب  ه	
 ).1/321(وح	ش!# ا�/ّ
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  .1يطٌ ونِشين، وحِزيض، ومِريمسِق: مثل) يلِعفَ(وقد جاء منه على 

وأشار النة يف اسم الفاعل مهزة، حنوب حرف العلِّلة، قُه إذا كانت عني الفعل معتلّحاة إىل أن :

باع– يبيعفهو بائع وقام ،فهو قاِئ يقوم موصاد ،-يد فهو صاِئِص يواألصل باِي. دوقاِوع وصاِيم فعندما د ،

  2. مهزةًلب قُجاء حرف العلة بعد ألٍف

ة متحركا بقيت على حاهلا، حنوة؛ أي جاءت حرف علّه غري معتلّوإذا كانت عين :ِوعفهو ر 

  3.داِي فهو صدِي، وصس فهو آِيسيِِ، وأَرعاِو

وأمه من الفعل غري الثالثي، صيغة املضارع املعلوم بعد إبدال حرف املضارعة ميما ا صيغت

 من وزن 4.باِتكَم – باِتكَي، جِرحدم – جِرحدي: حنو. مضمومة، وكسر احلرف الذي قبل اآلخر

)فَملٌِلع– لَاِعفَم.(  

  5:يويصاغ من املزيد حبرف على أوزان ه

1. )كْأَ: حنو) لٌِعفْمرم – ِركْموأَم ،رلَس – موأَلٌِسر ،سرع – مِرسع...  

2. )فَمحنو) لٌع :جربي جربفهو م جربوص ،رفم صروطَف ،هرطَ مهر... 

3. )اَقَ: حنو) لٌاِعفَملَت – لٌِتاقَمشارك ، – ماِرشكوخ ،اصم – ماِصخم... 

 6:ومن املزيد حبرفني على ما يلي

1. )فْمحنو) لٌِعت :استمع – مسِمتعوان ،تصر – منِصترواج ،تمع – مجِمتع...  

2. )مفَتحنو) لٌع :تبسم – متبسمقَّفَ، وتد – مقِّفَتدكَّفَ، وتك – مكِّفَتك... 

                                                 
 )19- 4/17( ا�GS	ب، 1
 )356-4/348(م ن،  2

�ا 3S? l,رأ Z@. أي ر	ب�ؤو,6 >�TG@ ،	6@>أن �!TG@ � ).357- 4/356 (ا�GS	ب،. وا�/!� @1 اVص� داء ی/!E اoب
 .51:ب<NKم ب  ح�<دة، �XS	ف اV,�	ء، ص 4
 )113-77(ب%�	,+ ب%��ج،م س،ص، 5
  ).113-77(ب%�	,+ ب%��ج،م س،ص، 1
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3. )ما: حنو) لٌِعفَنلَطَنق – مِلطَناق ،نعلَز – منلٌِزعوان ،ذَجب – منِذجب... 

4. )محنو) لٌاِعفَت :تخاصم – متاِصخموت ،عنَاو – متنٌاِوعوت ،ضارب – متاِرضب... 

  1:ومن املزيد بثالثة أحرف كما يلي

  ...، جِردتس م– جردت، واسنٌِذأْتس م- نَذَأْت، اسجِرختس م-جرختاس: حنو) مستفِْعلٌ( .1

) فَيعلَ( إىل أن هذه الصيغة مشتقة من 2وقد أشار العلماء): مفَيِعلٌ(من امللحق بالرباعي  .2

مهيِمن، -سيطَرةً، وهيمن- مبيِطر، وسيطَر-بيطَر: ، حنو)فَعلَلَ(امللحق بالرباعي ارد 

منيوه -هم  ِنم3ي.... 

، ماِلح )أَعشب(من  (بعاِش: ت من غري الثالثي حنوقَّ أا اشتإالَّ) فاِعل(وبعض األمساء هلا صيغة 

 .4اخضر: أي) أَورس(، وواِرس من )أَيفَع(، وياِفع من )أَمحلَ(، وماِحلٌ من )أَملَح(من 

غَفُور ( و5)صبور مبعىن صاِبر: (عىن اسم فاعل حنويف بعض الكلمات مب) فَعول(وقد تكون صيغة 

  ).اِفرمبعىن غَ

عدد وظائفها ألغراض سياقية أو بيانية، من ذلك قيام اسم توقد تتناوب بعض املشتقات، فت

  :املفعول مقام اسم الفاعل مثل

)نصحم (أي عفيف و : مبعىن ِصنحم)بهسم (مبعىن :مِطيلٌ مأي م ِهبسوطِنب ،)مفْعمبعىن) م :

  6.مهِتر أي ذهب عقلُه: مبعىن) مهتر(ملِْفج أي مفِْلس، و: مبعىن) ملْفَج(، ومفِعم أي ماِلئٌٌ

                                                 
 ).113- 77( م ن،ص،2
 ). 1/55(، وش�ح ا�X	@!# )155- 7(، وش�ح ا��[/�،)2/40(، وا��dه�،)167- 1/166(، وا���Z&G،)1/84(، وا��&/i، )4/286(ا�GS	ب 2
 ).ه&+(ا�%T	ن،:ا�ّ&ّ�	م، ی&�J: ا�NSم ا�0[1ّ، وا��6!&+:#ا�6!&� 3
 .52: ،ص2002:  ، ب�ج ا�S![	ن، ا�dtا.�1ب<NKم ب  ح�<دة، �XS	ف اC,�	ء، دار ا�V#، ط4
 .60:،وا���Nوي، ش:ا ا���ف،ص52:م ن،ص 5
 .52:م س،ص 6
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 نم  إالَّ اِهللاِرمن أَ ِممو اليماِص عالَ﴿:وقيام اسم الفاعل مقام اسم املفعول، مثل قوله عز وجلّ

ِحرأي الَ؛ 1﴾مم عصاِفٍق« ، ووماءٍٍ دم ةٍٍ﴿، و2»مِِِناِضيٍة را، و3﴾ِعيشِبه ِضيرا ﴿﴿﴿﴿، أي ممرا حلْنعج

  ]حبر البسيط[ 6:وقول الشاعر. 5، أي مأْموناً فيه4﴾آِمناً

  واقْعد فَِإنك أَنت الطَّاِعم الكَاِسي    دِع الْمكَاِرم الَ ترحلْ ِلبغيِتها

  .املُطْعم املَكسو: مبعىن

  : صيـغ املبـالـغة-2

  : معنـاهـا-  

 -وهي صيغة اسم الفاعل األصلية–) فاِعل( الفعل، ميكن حتويل صيغة وتكثريعند قصد املبالغة 

؛ إذ ال تستعمل املبالغة إالّ 7واملبالغة فيه) احلدث( على تكثري الفعل داللةللإىل صيغة أخرى حمولة من بنائه، 

  .9فإنه يكون للقليل والكثري، ألنه األصل) فاِعل(أما . 8لكثرةحيث ميكن ا

، واملبالغة لفظ 10»للداللة على املبالغة يف معىن الفعل« :فاملبالغة إذن تأيت بدالً من اسم الفاعل

األبنية أو الصيغ اليت تفيد التنصيص على التكثري يف حدث اسم الفاعل "يقصد به التكثري، ويطلق على 

كيفاً، أي أا حمولة عن اسم الفاعل جلعله مفيدا للزيادة يف معناه بعد أن يكون حمتمال هلا كماً أو 

  .وهذا التكثري يكون بالتضعيف يف الشكل واملعىن معاً. 11»وللقلّة

                                                 
 . 43:ه<د1
 .6.:ا�h	رق 2
3 #e	��21:ا. 

<ت 4S&��67:ا. 
�l ا�ّ%�#، صاب  @	رس،ا�/	ح 5@ 1 @1
 ).1/355(، وا��dه�، 366:
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7Y?،ب��م ا�N@# آ��1 �@ Eم، ش�ح ش:ور ا�:ه	Xري ب  ه	ن/Vا: #
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  :صيغـها -

ل الثالثي ، فإا تأيت من الفع)فعال(ال تصاغ املبالغة إالّ من ِفعٍل متصرٍف متعد، باستثناء صيغة 

  1.كذّاب: الالَّزم واملتعدي مثل

، كأكَّال )فعال: ( هي2 مشهورٍة قياسيٍةأما أشهر صيغ املبالغة، فقد ذكر هلا العلماء مخس صيٍغ

  .كَحِذر) فَِعلٌ(كَسِميع، و) وفِعيل(ر، وكغف) فَعولٌ(كِمفضال، و) ِمفْعالٌ(وشراب، و

 أن يبالغوا يف األمر جمراه، ا وأجروا اسم الفاعل إذا أرادو«: ولوأشار سيبويه إىل هذه الصيغ؛ يق

لفعل إالّ أنه يريد أن يحِدث عن املبالغة فما هو  اإذا كان بناء فاعل؛ ألنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع

رحيم وعليم وقدير ك) فَِعيلٌ(، وقد جاء )فَعلٌ وفَعالٌ وِمفْعالٌ وفَِعلٌ: (أكثر هذا املعىن أصل الذي عليه

 إىل أن ا وأشارو3»مي والتأخري واإلضمار واإلظهاردومسيع وبصري، وجيوز فيهن ما جاز يف فاعل من التق

  4).فَِعيل(  أقل بكثري مناالستعماليف ) فَِعالً(

ِموقد س5 غري تلك اخلمسة للبالغِةت ألفاظٌعيوطي عن ابن خالويه ، منها ما نقل الس

العرب تبين صيغ املبالغة على اثين عشر  «: يقول6.بناًء) 12(املبالغة اثين عشر أن لصيغة ] هـ370ت[

دور، وِمفِعيلٌ كِمعِطٍري، وِمفْعالٌ كِمعطار، ر، وفعالٌ كغدار، وفَعولٌ كغََ فَعالٌ كفَساق، وفُعلٌ كغد:بناًء

 للكثري الكالم، قَّالَةٌ كبالَةٌ، وفعَّاِئنةٌ وخاِويَِةٌ كر، وفَاِعلَةٌةٌمالَّالَةٌ كععوفُعلَةٌ كهمزٍة لُمزٍة، وفَعلَةٌ كملُومةٌ، وفَ

  . لألمور أي فاصل7ٌ»وِمفْعالة كِمجزامة

                                                 
 .58:ب<NKم ب  ح�<دة، م س، ص 1
 . 59:ا���Nوي، م س، ص2
 ).1/110(ا�GS	ب، 3
 ). 1/111(م ن، 4
 .59:ا���Nوي، م س، ص 5
6  !7N7 و #�
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عيلٌ كِسكِّري، وفَاعولٌ كفاروق، وفُعالٌ كطُوالٌ وكُبار ِف: وهناك صيغ أخرى للمبالغة مثل

، ومفْعالَنٌ لٌ كقُدوسو، وفُع2 ﴾ ومكَروا مكْراً كباراً﴿: رىء قوله تعاىلا قُ، وم1بالتشديد والتخفيف

  3 .كمكْذَبان، وفَعالَنٌ كرحمان، وفَيعولٌ، كقَيوم

إحدامها أن الزيادة يف املبىن تقتضي : وقد أقام القدماء مذهبهم يف املبالغة على قاعدتني متداخلتني

  4.، والثانية أن التشديد يعين املبالغة والتكثري يف الشيءالزيادة يف املعىن

  :وذكروا معىن املبالغة يف مخسة من أوزان املزيد الثّالثي

  .يءضاعفت الش: فَاعلَ حنو .1

  .واقْتدر، أي بالغ يف الردة والقُدرةارتد : افْتعلَ حنو .2

 .عدية، والتعدية تعين املبالغةأَخرج، حيث زيادة اهلمزة تفيد الت: أفْعلَ حنو .3

ه، ه، وابيض اشتد بياضواده، واسود أي اشتد سترفْر أي اشتدت صفَاص: افْعلَّ حنو .4

اللة على قوويفيد الداللة على قوه، : ة العيب حنوة اللون، أما الداجأي قِوي اعِوج وجاع

 5.واعور أي قوي عوره

: حنو.  أصل الباب عندهم، ألنه الوزن الرئيسي للمبالغة متعدية كانت أو الزمةوهو: فعلَ .5

 وغلَّق ،روكس ،ف6...طو 

                                                 
 .59:ا���Nوي، م س، ص 1
 .22: ن<ح 2
3 NK><دة، م س، صب�58:م ب  ح. 
 .و �	 ب��ه	) 3/264(اب  2&1، ب	ب eّ<ة ا�ّ%[� ��ّ<ة ا���&;،ا�0/	.-، 4
 @1 160:��# ا���xن ا��Sی+، ص. أی  ه<��&; ا��<ة @1 اح<ّل واK<ّر واK<ّج، أم  �%�<ل و ا��<ر واKC<2	ج در2	ت؟: یTG	ءل ب%�	,+ ب%��ج  5

 . ا�6	�^
 160: م ن، ص  6
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 فهناك دالالت لألوزان مزيد 1.غري أن استقراء الواقع اللغوي يثبت عدم التسليم مبا قال القدماء

لَ(جردة، كاشتراك فيها هي ألوزان ملَ وفَعفَاع (حنو:افَسرفَ و سافَر،و دعفَ و دع، وجاوزوج و .2از)َفلَع 

 3.در اهللا وقَدرقَ: حنو) لَعوفَ

ل (ستغىن عنوقد يرد كثري يف )افعالَّ(بـ ) فِعل وفعمن دون تغيري يف املعىن، وذلك أن ا

واسواد، وازراق، احمر، واصفَر، احمار، واصفَار، وابياض، : كالمهم فحذفوه واستغنوا عنه بغريه، حنو

قرواز ،دوواس ،ضيلَ( كما قد ينوب 4.وابعقَ) افْتعلى الثالثي، كافْتواش ،من فَقُر روجاء ت ،دمن شد د

لزجاج ل) أفْعلْتلْت وعفَ: (كتاب تب كثرية منها فيه كُتفَلِّكثريا يف اللُّغة، وأُ) أَفْعلَ(مبعىن  )فَعلَ(

 5.حافل مبثل هذا] هـ276ت[البن قتيبة ) أدب الكاتب( كتاب كما أنّ] هـ311ت[

مثال، ) فَعلَ( هذه الظّواهر تعود إىل اختالف اللّهجات؛ إذ هناك من يستعمل  إىل أنّحجروامل

 مينع أن يدلَّ كال الفعلني أو  يلزمه، وهذا الهم مندي الفعل ومنع، ومنهم من ي)أَفْعلَ(ومنهم من يستعمل 

  6. يقتضي املبالغةلته مثالً أو وقوعه يف سياق ماأحدمها على املبالغة، نتيجة تطور دال

أما القاعدة الثانية، وهي أن التشديد يعين املبالغة، ففي كالم العلماء ما يناقض هذا، إذْ أوردوا 

ته زعته وأَفْزعته، وملَّحفرحته وأفرحته، وغرمته وأغْرمته، وفَ: حنومبعىن واحد ) أَفْعلَ(و) فَعلَ(أمثلة على 

 هيتموأَس هيتومس ،هتربوأَخ هتربوخ ،هتلَح7...وأَم  

عدة مرات دون أن " نزلَ وأَنزلَ"ويف القرآن الكرمي ما يناقض هذه القاعدة كذلك، فقد ورد 

 كب ريعِطتس يلْ همير منى بيسا ِع يونَياِرو احلَالَ قَإذْ﴿: الفاً بينهما يف املعىن، من ذلك قوله تعاىلنرى اخت

 (...) اِءم السن ِمةًداِئا منيلَ علٍْزنأَا نب رمه اللَّمير منى بيس ِعالَقَ (...) اِءم السن ِمةًداِئا منيلَ علَزّني نْأَ

                                                 

�اه!  ا�1G 2	ء ب6	 ر@�{ نdی+ @1 ا���Z2 ن[lT، ص اVد�# وا 1� :59-60.  
2  Y? ،E?	S�أدب ا ،#
!Ge  #، ط: اب�	ا�ّ�, #T,ّn� ،1�ا�ّ�ا ��&<رة. ��3�ی&# ا���464:، ص1981:ا�. 
 .84: أب< ح!	ن اVن��1T، ار?X	ف ا��mب �  ، �T	ن ا���ب، ص 3
 .579:، و أدب ا�S	E?،ص)4/26(ا�GS	ب، 4
5 S�صأدب ا،E?	:433 -444.  
 .161:ب%�	,+ ب%��ج،ص 6
 .460:، و أدب ا�S	E?،ص)66-4/55(ا�GS	ب، 7
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 يمِل العيِنأَبن الَا، قَذَ هكأَبنأَ ن متالَ قَِه ِباهأَبنا ملَفَ﴿: ومنه أيضا قوله1 ﴾ميكُلَ عاهلُزنمي  إن اُهللاالَقَ

  2.﴾ريِباخلَ

عراء وشاع فيها، وروي على ألسنة الشه الفصحى، لتقب اختالف اللهجات وتويعود هذا إىل

هجات، من ذلك قراءة  تأثراً باللّاالختالفاتومل تخلُ القراءات القرآنية من هذه . صيغتني معاًالوغريهم ب

يف قوله ) كُونَسمي(شديد، وقراءة بالت3 ﴾ينَِراِف الكَيدن كَهو م اَهللانَّأَو مكُِلذَ﴿: يف قوله تعاىل) موهن(

  6.واألمثلة يف هذا كثرية5. خفيفبالت4 ﴾ةَالَوا الصامقَأَ واِبت بالِكونَكُسم يينِذوالَّ﴿: تعاىل

  : الصفـة املشبهـة-3

  :معنـاهـا

وهي االسم الدال على بعض أحوال «إنّ الصفة هي النعت من وصف يِصف وصفاً وِصفَةً، 

  7.».طويل وقصري وعاقل وأمحق وغريها: الذّات، وذلك حنو

، 8فت هذه الصفة بكلمة املشبهة، إذن فهي صفة، ويف الوقت نفسه مشبهة باسم الفاعلوقد وص

من قبل أا تذكر وتؤنث، وتدخلها األلف والالم، وتثىن وجتمع بالواو والنون، فإذا اجتمع يف "وذلك 

حسن، : وكالمها يدالّن على احلدث، وصاحبه معاً حن«و.) النعت هذه األشياء شبهوه بأمساء الفاعلني

اربِن، وضٍب: صاحب احلُسر9.»ذو ض  

، »حسن من حسن«:  بينهما هو أنّ الصفة املشبهة ال تصاغ إالّ من الالّزم حنواالختالف أوجه أماو       

ستحسن  كما ي»مِه من فَماِهفَ«، و»امقائم من قَ«: واسم الفاعل يصاغ من الالّزم، واملتعدي معا يف مثل

                                                 
 .115- 114- 112: ا��	.�ة 1
 .3:ا���Gی+ 2
 .18:اVن[	ل 3
 .170:ا�KVاف 4
 ).T]?)4/416!� ا�
�� ا���!p، :  ن�K N  أب1 ح!	ن اVن��1T 162:ب%�	,+ ب%��ج، م س، ص 5
 .162:ب%�	,+ ب%��ج، م س، ص 6

&	ن،ب!�وت 7� #
GS�،ت	ی[��G�ن1،ا	2�t�ا iی�X�138:،ص1985:ا. 

1،ا��	ه�ة 8&G��ا #
GS� ب!�وت و ،EGS�ا +�	K،� ).�6/81، ص) ت.د�اب  ی�!^، ش�ح ا��[/
 .�� :386�� ,	�T!�� + ، ?/�یi اV@�	ل و اV,�	ء، ص 9
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، خبالف اسم الفاعل، فإنه ال جيوز فيه ذلك، إال إذا قصد )حممد كرمي األصِل: (تها إىل مرفوعها، حنوإضاف

 كب رنَّ ِإ﴿:  وذلك يف حنو قوله تعاىل1.منه الثبوت، وحينئٍذ يلحق بالصفة املشبهة، فيضاف إىل مرفوعه

اِسواملَع ِفغ2.﴾ِةر  

شتق إلفادة معىن الثبوت والدوام، ال احلدوث فة املشبهة هي اسم فاعل مفالص«: إذن

  .3».والتجدد

وفكرة ثبوت احلدث يف الصفة املشبهة باسم الفاعل، وجتدده يف اسم الفاعل من أقوال املتأخرين؛ 

إذ مل يؤثر عن سيبويه ومن يف طبقته مثل هذا، وعندما نقرأ دراسات املتأخرين، نلحظ جدال كبريا بينهم 

يف الصفة املشبهة، وكيف يتحقق ذلك، ومن هؤالء من يقول بوجود ثبوت مطلق، حول معىن الثبوت 

  4. يف شرح الكافية والشافيةضيرلكاويعطيه تفسرياً خاصاً 

ألا موضوعة «فالصفة املشبهة تعمل عمل اسم الفاعل، ولكن من غري قيد بأحد األزمنة الثالثة 

يدلّ على ما يدلّ عليه الفعل، «احلدوث والتجدد ألنه  بينما اسم الفاعل يفيد  5.»على معىن اإلطالق

  6.»واالستقبالويستعمل يف األزمنة الثالثة، ويعمل منها يف احلال 

قلت إىل اسم الفاعل أو اسم د، ال الثبوت، ناللة على احلدوث أو التجديغة الد بالصريدفإذا أُ

 كلَّعلَفَ﴿: كما يف قوله تعاىل ... »حسنميت وسيد و« بدال من »ماِئت وساِئد وحاِسن«: تقول. املفعول

اِرتكب عضم ا يلَى ِإوحيكو اِئضِه ِبقص در7﴾كع لَدعن ض ق إىل ضد؛ ألن اِئيا أراد احلدوث والتجدق لَم

                                                 
 .387: م ن، ص 1
2 +t&�32: ا 
 ).205- 2/198(ا�G,V أب	دي،  ا�S	@!# @1 ا�&�<،  3
 .213:ب%�	,+ ب%��ج، م س،ص 4
5 ،#!@	S�دي،  ش�ح ا	أب �G,V2/206(ا .( 
 .54: ب  dKوز زب�ة، م س، ص 6
 .12: ه<د 7
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ت، فإذا أردت املستقبل زيد ميت إذا حصل فيه املوت، وال تقل ماِئ:  وتقول1.الضيق عارض ال ثابت

  ]: طويل[يقول أشجع السلمي . 2، فتجعل فاعالً جارياً على فعله غداماِئت: تلْقُ

 اِزعلَّّ جٍء وإنْ جزر ا ِمنا أَنوم    فَاِرح ِتكوم دعوٍر بروالَ ِبس  

  3.ِح عندما أراد التجدد واحلدوثعدل عن جِزٍع وفَِرٍح إىل جاِزٍع وفاِر

  ]:بسيط[ويقول علقمة الفحل 

-ومنت عرِغلْ ِلضراِنبي زجرهلَا           عالَى سالَِهِتم بد مشؤوم   

إىل يٍمِئعدل عن شم ش4.وم ؤ  

هو نسيب خيتلف باختالف املواقف وإمنافهم من هذا أن الثبوت يف الصفة املشبهة ليس مطلقا،ي 

مثال،جند أن داللة الثبوت خيتلف حبسب موقعها يف اجلملة؛ألن " صعب"خذنا كلمة ومقتضى الكالم؛فلو أ

،كما أا ليست كذلك عند خمتلف الناس،فما هو صعب عند اآلخرين األشياءالصعوبة ليست واحدة يف 

كثر أ» سِران وشبد وجوسمي وأَِرن وكَسل وحطَب«سهل أو أقل صعوبة عند غريهم،كما أن صفة الثبوت يف

  5.»انركْان وسشطْيض وعيد ومِربِع «منها يف

  :صيغـها

ليس للصهي مسموعة عند وإمنا أوزان قياسية، - خبالف اسم الفاعل واسم املفعول -هةفة املشب 

ه مل يفرق بني صيغها وصيغ اسم الفاعل وصيغ ن سيبويه عقد هلا بابا خاصا،فإأنغم من وعلى الر.6العرب

  7.املبالغة

                                                 
 ).2/261(، )ت.د: (ا��X��dي،ا�XS	ف،دار ا����@# �%
	K# و ا�&�X،ب!�وت 1
2 Y?،-/ّ0��ا ،f�!,  ی�ة:اب�t�ق ا	@vرات دار ا>X&�،1ب��اث ا��G�ء ا	إح! #&t�16/165(، )ت.د�،ب!�وت.( 

	وة،?/�یi اV,�	ء و اV@�	ل،ص 3e  168:@�0 ا��ی. 
 .168: م ن،ص 4
 ).2/205(، و ش�ح ا�S	@!#،.169: م ن، ص 5
6 ،#!@	S�2/205(ش�ح ا .( 
 .                             276: ، و خ�یt# ا���ی1H، أب&!# ا�ّ/�ف ،@1 آG	ب ,!
<یl، ص)202- 1/194(ا�GS	ب،  7
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خ ت وشيد وميسي: يف غريها حنولُِّقوت ،)فرش( ومن باب الالزم، )حِرفَ(غالبا من بابوتصاغ 

من سادوش اخوم 1.ات  

  ):حِرفَ(وذكر العلماء اثين عشر وزنا مشهورا منها اثنان من باب

 اء،يمع -ىمعاء،وأَجرع -جرعاء،وأَرمح -رمحأَ: ،حنو2)الءعفَ( الذي مؤنثه: ـلعفْأَ -1

  3. أو غري ظاهٍر ظاهٍر أو نعٍت أو عيٍبويكون هذا فيما دل على لوٍن

ا،وجوعان يان رى،وريشطْشان عوعطْ ى،ركْان سر سكْ:حنو )ىلَعفَ( ، الذي مؤنثهنـالَعفَ -2

جوويكون فيما دلَّ.4ىع5.ليس بداء  أو حرارة باطنية، أو امتالٍء على خلو  

  ):فرش(عة خمتصة بباب وأرب-

  .6نس وحلَطُن ب ِمنسـ وحلٌـطَب:، حنولٌع فَ-1

  .7ليلوهو قَ ،بن من جبنج: بضمتني حنولٌع فُ-2

 من قرخ، وأَسرس من خرخأَ: حنو) لْعفْأَ(بضم العني وفتح الفاء على وزن ) لَِعفَ(و قد يأيت 

ِرخقوأح ،مقمن ح موأَق ،خضبمن خ ضفَ(، وعلى بحنو) ولٌع :قُوورقُ من وروح ،صورمن ح صر ،

بكسر الفاء  )فعل( ، وعلىأَر من قَاٌءر، وقُأَض من واٌءضو: بضم الفاء وتشديد العني حنو )العفُ(وعلى

والعني كخشنِش فهو خ8ن.  

  .9الٌو وطُاتر وفُاعجش:، حنوالٌعفُ_ 3

                                                 
1  ،#!@	X�ف، ص)1/144(ش�ح ا��60: ، وش:ا ا�ُ. 
@�0 ا��ی  . حTْ&	ء و شْ<ه	ء و dtْKاء و رْ?�	ء: بN �:آ� ن�<) @�Nء( َأْ�َ�د وأْآ��، و �nن� K%; : بn� Nن� ن�<) ا@َ��(ه&	ك �:آ� K%; وزن  2


	وة، م س، ه	�^ ا�/[�#e :170. 
3 ،#!@	X�146- 1/145(ش�ح ا.( 
4 ;K>2 ن	K>2 +6�>e ب	ب  � lّنV ذ	ش )��@( 
5 #!@	X�1/144(ش�ح ا.( 
  .51، ش:ا ا���ف، ص )1/148(ش�ح ا�X	@!# ، و)4/28( ا�GS	ب  6
7 #!@	X�ف، ص )1/148(ش�ح ا��51،و ش�ا ا�. 
 .171: ، و ?/�یi اV,�	ء و اV@�	ل، ص)36- 4/28(ا�GS	ب،  8
9  ،#!�@	X�1/148(ا( ،ب	GS�وا ،)4/31( 
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  .1يفةِفع أي انٌص، وامرأة حانٌبج:، بالفتح والتخفيف، حنوالٌعفَ_ 4

  : وهناك جمموعة من األوزان مشتركة بني البابني، منها-

  .مه وشمخ وضطَِب، من سمه وشمخ، وض)أي قصر(طٌبس:، حنولٌع فَ-1

  .حلُ ومرِف، من صحلْ وِمرفِْص: ، حنولٌع ِف-2

  .بلُوص)رِرأي ح(ر من حبلْ، وصرح: و، حنلٌع فُ-3

 على ، وذلك فيما دلّسج وننش وخقِب ولَحِر، من فَسِج وننِش وخقِب ولَحِرفَ: ، حنو2 فَِعلٌ-4

داء بطين جسمي أو خلقي أو ما يشبهه أو يِرفَ: تقول.ه، وتلحق مؤنثه التاءضاد3سةنة وِجنقة وخِش ولِبةٌح.  

  .رقٌ وعره وطَبِح، من ص4رِقا وعراِه وطَباِحص: ، حنولٌِعاَ ف-5

6-ِحنويلٌ فع ، :ِر وكَيلٌِخبميِل وحومِريم يضِق وشيوكَلَِخ، من ب رملُ وحمِر ومضِق وش5ي.  

تالف يف املعىن، ،مع اخ6يهِب ونهاِب،ونيدِج ومداِجم:يف بناء واحد حنو) يلل وفِعفاِع(وقد يشترك 

  ):طويل(لذلك قال ابن هانئ األندلسي

املَِلطْ اخلَِمن عيلَ ِقنْ أَوِدداِج مداِد          ومحِنثْ املُهلَي عِهيِج م7يد.  

ر، وبصري ير مبعىن قاِدقِد:، حنو)لاِعفَ(مبعىن ) يلِعفَ(وذكر العلماء بعض صفات اهللا تعاىل جاء على 

  8... مبعىن سامعمبعىن باصر، ومسيع

لَ(ا من بابأمفإنّ)فَع ،الص افة املشبهة منه قليلة، ومن أهم أوزا:  
                                                 

 .61: وش:ا ا���ف، ص)36- 4/31(ا�GS	ب،  1
2  l%أن أص �!e)�?/�یi اV@�	ل ةاV,�	ء، ه	�^ . ,%!+ و,�!+ وحdی  و��ی� وب0!�: ، وخ[i ب�:ف ا�!	ء، وب�!{ K%; اVص� أ�[	ظ �&6	)@�!

�(ه1 اV,	س وأن )َ@ِ�ٌ�(ب!&�	 ی:آ� ه&�ي @Nی^ أّن . 170: ص!�ِ@َ (	1 �6�!
h�< ا�ء. ه1 ا�&	ب!# ا�[/�;، ن�< ب&��77،81: ��<ي �2ی�، صا� 
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3  ،#!�@	X�ف، ص)1/143(ش�ح ا��62:، وش:ا ا�. 
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X��ا�/[# ا #%�	�� �
<ت، @ُ�ِ�H�ا ;%K دّل �K	@ +,أن ه:ا ا Y2ّی� . #!�@	X�1/174(ش�ح ا.( 
 .51: ، وش:ا ا���ف، ص)1/148(، وش�ح ا�X	@�!# )34- 4/33(ا�GS	ب  5
 .62: ش:ا ا���ف، ص 6
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، وقد جاء من هذا الباب 1بي وطَني وبتي ومدي وجديِس: ، ويكون من معتل العني حنولٌِعي فَ-1

  .2ليموأَ انمياد وهوم وجيهب وأَيشور وأَيخ وغَيش: على غري قياس

 ملَي والغميلْالس: ل، ويكون من املتعدي الصحيح األصول، سواء أكان امسا أم صفة،حنوعيفَ_ 2

والنيربوالص يوالف3َفر ي4لص.  

فة املشبهة واسم الفاعل قد يتناوبان ألغراض بيانية، فيصري اسم الفاعل صفة مشبهة عند والص

فة ل الصوحتو« القلب، نطمِئط الوجه، ومنبِسسان، وم اللّنطلقلب، وم القطاهر: الثبوت، مثلإرادة

ها احلدوثـ قصد بإن اسم فاعل إىلهة املشب .فنقول يف حٍنس5»ن اآلن أو غداًاِس ح.  

 كثريا من نّل واسم املفعول وصيغ املبالغة، فإوللتشابه الذي بني الصفة املشبهة واسم الفاع

  .6ياق بالسإالّق بينها يفر ل فيما بينها، والمدلوالت صيغها تتداخ

  :اسـم املفعـول_4

  :معنـاه

هما تدل على ـب هي من فعل مزيد بسابقة امليم، وبالواو بني العني والالم، و)مفعول(  كلمةإنّ

  .7من وقع عليه الفعل

 من و وصف مأخوذ اسم املفعول هإذا كان اسم الفاعل مأخوذا من فعل مبين للمعلوم، فإنّ و

، والفعل املبين للمجهول املأخوذ 8»).احلدث(اللة على صفة من وقع عليه الفعل للد« فعل مبين للمجهول

                                                 
1  ،#!�@	X�1/149(ش�ح ا.( 
 .172: ?/�یi اV,�	ء واV@�	ل، ه	�^، ص 2
3 E!?�G�ا ;%K 1وا�: وه �ّX�وا ،#�%G���ری# ا	t�ارة، وا��ص�!� ش�ی� ا� EّحEوا�ّ:ه #m]�ا Z!
 .ّ&�!�#، وا�&ّ�	د وه< ا�:ي ی
4  ،#!�@	X�ل، ص)151- 1/149(ش�ح ا	�@Vء وا	�,Vا i172: ، و?/�ی. 
�	ق، ص 5Gشoأ�! ، ا Oا �
K :265ب!#، ص��ت ا�	�GX��وز زب�ة، درا,# اdK  54: ، وب. 
 .218: ب%�	,+ ب%��ج، م س، ص 6
 .�6h�:210ي ص[!#، م س، ص 7
 .57: �ة، م، س، صب  dKوز زب 8



 76

 من مميزاته؛ أي واالستقبال عليه، إذ احلال يدلّ ، وبالتايل داال على ما1منه جيب أن يكون مضارعا

2اللة املضارع، وبالتايل فهو كاسم الفاعل من حيث الد.  

كما مر الفاعل مثلواالشتراطوأمره يف العمل «:ا ذكره ابن احلاجب حيث يقولذا مد هويؤي  :

  3».زيد معطي غالمه درمها

واسم املفعول كاسم الفاعل، إذ مل يكن واضح الداللة يف البداية، وذلك لعدم تعريفه،وإمنا شبه 

فاعلني واملفعولني جمرى  من أمساء الاالستفهامهذا باب ما جرى يف «: سيبويهقال . بالفعل من حيث عمله

  .5»)ولعفْ  ملُعفْ  يلَِعفُ( على االسمألن «:  يقولإذمث يعده من األمساء . 4»الفعل 

 اسم املفعول قد يكون امسا، فيوصف بصفات األمساء، ويعامل معاملتها، وقد يكون ومن هنا فإنّ

 الوحيد الكفيل ببيان وظائف فعال، فيعمل عمله وحيمل داللته، و هذا بوجوده يف السياق؛ ألنه هو

  .6الكلمات وإحياءاا الداللية

  :صيغـته

ور، منص :حنو )ولعفْم( :يصاغ اسم املفعول من الثالثي ارد املبين ملا مل يسم فاعله على وزن

ومعرأصلها مقْ( ولود، ومقُوف، وموعولو(يعِب، وم )أصلها مبوعي(وم ،ِمري )أصلها مرموي(ِوطْ، ومي 

)طْأصلها مو7.)وي  

                                                 

� ا�/
<ر ش	ه! ، ا��&u6 ا�/<?1 �%
&!# ا���ب!#، �T,n# ا��,	�#، ب!�وت، �
&	ن 1K :1980116: ، ص. 
 .�6h� :211ي ص[!#، م س، ص 2
3  #!@	S�2/203(ا��ح&1، ش�ح ا.( 
 )1/108(ا�GS	ب،  4
 ).1/117(م ن،  5
 .�6h� :212ي ص[!#، م س، ص 6
� ا�[<ا.� و 7!6T? ،z�	�  ابY? ،ص	�� ا��!�S? :ه�ة	�
	K# وا�&�X، ا�h%� 1ب��ب ا�	GS�ت، دار ا	ب�آ �، وش�ح 138: ، ص1986: ���� آ	�

 ،#!@	S�204، 2/203(ا.( 
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مدخول : ويصاغ من الثالثي املتعدي والالزم، على أن يكون هذا األخري متعديا حبرف جر، حنو

ري ِسم: ، أو متعديا مبصدر ممخصص حنوهتح توررمم: يا بظرف حنوأو مدخول عليه، أو متعد) املرأة(ا 

  .املفعول منه فإن مل يكن كذلك مل جيز بناء اسم 1إليه،

، فقد روي عن بعض العرب على األصلوورد اسم املفعول من الثالثي ارد املعتل العني بالياء 

 قول علقمة بن على األصلعر ا جاء يف الشومم. 2ونٌيد، وموتيز، وموعيب، وموطٌيخم:أم يقولون

  ]:بسيط[عبدة

حتكَّذَى ترب ياٍتضو هيجه   ي          وماٍذذَ رلَ عِهيالد جنم غي3وم.  

  .ةٌوبيطْوكأا تفاحة م :وروى أبو عمرو بن العالء عن العرب

  ]:كامل[وقال عباس بن مرداس

ِّئَنبقَ تومكي زعمونكس داًيِإ          وأَالُخ َّنك سي دمع4وني.  

ولٌمقَُ : بالواو، حنو العنياملعتلا الثالثي أموم وعكس ذلك مع لثقل الضمة مع الواو وغٌص ،

، ودوقْ مسر، وفَوفود مكس، وِمونٌوص مبوثَ :ا، فقد قالوعلى األصل وجاء نادرا إثبات الواو 5.الياء

 جييءبويه أن  بينما ال يستنكر سي6،يوطي ومصطفى الغالييين على السماع، وقصره السولٌوقْ ممالوكَ

  .7ذلك على األصل

ملا مل ي فاعله، مع إبدال حرف املضارعة ميما ويصاغ من غري الثالثي على لفظ املضارع املبين سم

 مرتح، وم)لٌعفَم (مظَّع، وم)لٌعفْتسم (جرختس، وم)لٌعفْم (جرخم: حنو8.مضمومة وفتح ما قبل اآلخر

                                                 
1  ،#!@	S�205، 2/204(ش�ح ا( 
 ).1/286(، وا��&/i، )355-4/348(ا�GS	ب  2
3  ،EmG� ).1/286(، وا��&/i، )1/261(وا�0/	.-، ) 1/101(ا��
ّ�د، ا��
 ).1261(، )ن
|{(�e آ	ن، ب�ل : (، وروي @1 ا�0/	.-)1/102(���EmG،  ا4
 ).284- 1/283(، وا��&/i، )1/102(، وا��EmG، )4/349(ا�GS	ب،  5
6  ،Z�6�ط) 2/224(ا ،�X&�وا #K	
h%� #/�ی�ا� #
GS��ب!#، ا��ا��روس ا� Z�	2ی!&1، وN��ا ;]h/�41/187(، 1980: ، ص!�ا، ب!�وت( 
 ).4/248(ا�GS	ب،  7
 ).2/204(، وش�ح ا�S	@!#، )1/108(، وا���EmG، )2/332(م ن  8
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)فْمتلٌع(وم ،دحرج) فَملٌلَع(لٌاِتقَ، وم) لٌاِعفَم (ُمن أِرخج) ُلَِعفْأ( َِرجخًتواس ،)اسلَِعفْت(ظِّ، وعم) ُفلَع( ،

واحِرتافْ (ملَِعت(ود ،حرج) َف1)لَوِعفُ (لَوِت، وقُ)لَلَع.  

»ا حنو موأمختاروم ،عتدوم ،نصبوم ،حابوم ،تحصاحل المسي الفاعل واملفعول، حبسب ، فاب

  .ياق أي الس 2»التقدير

 تأيت مبعناها يف الداللة على الذّات واملعىن، وهو أخرى أوزانمن الثالثي ) مفعول(وقد ينوب عن

  : من ذلك3.من باب التوسع يف اللّغة

ريح مبعىن دهني مبعىن مدهون، وكحيل مبعىن مكحول، وجريح مبعىن جمروح، وط: حنو) يلِعفَ(_ 1

من الثالثي قياسي، غري أن ) مفعول( مبعىن) فعيل( إن اشتقاق: ولكثرة هذه الصيغ يف اللغة قيل... مطروح

  4.أكثر العلماء على أنه مساعي ال قياسي

  .اخل...ون، طح مبعىن محن وِط5،بوحبح مبعىن مذِْذ: بكسر الفاء وسكون العني، حنو) لعِف(_2

  .وبة مبعىن حملوبةلُة مبعىن مركوبة، وحوبكُ مبعىن مقتوبة، ور6هبوتقَ: حنو) ةولَعفَ(_3

 مبعىن 9وجلُ مبعىن مسلوبة، وخ8وبلٌ مبعىن خمروسة، وناقة س7وسرامرأة خ: حنو) ولعفَ(_4

  .خملوجة

ص مبعىن ن مبعىن خمبوط، وقَطٌبض مبعىن مقبوض، وخبنفوض، وقَض مبعىن مفَن: حنو) لٌعفَ(_5

  .مقنوص

  . مبعىن مفروششرفَ: حنو) لٌعفَ(_ 6
                                                 

 .116: ب%�	,+ ب%��ج، م س، ص 1
 60: ا���Nوي، م س، ص 2
 .116: ب%�	,+ ب%��ج، م س، ص 3
�	ق، ص 4Gشoأ�! ، ا Oا �
K :254-255. 
 .117: ه	�^، ص» .ْب�ً	�S  �!� آ� �:ب<ح ِذب�	، @	��:ب<ح �  ا�&	س C یTّ�; ِذ«: ی�<ل ب%�	,+ ب%��ج 5
 .117:اoب� ا�1G ?<ضZ اGeV	ب K%; ��6ه	، ��# ا���xن ا��Sی+، ه	�^، ص: ا��G<ب# 6
� �6	 ش1ء K&� ا�<Cدة، م س، ه	�^، ص 7�Kُ إذا z�ل ذ	� 117: ی

{ و��ه	 ب:بY أو �<ت، أو إذا أ��lG ��!� ?�	م، م س، ه	�^، ص 8%, 1G�117: أي ا. 
9 6&K Z%ب، ُخ>%T^، صه1 آ�	ه ،E%,ُ أو 	و��ه 	117: . 
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  .وهلُأْ مبعىن مه مبعىن مفروش، وكتاب مبعىن مكتوب، وإلَاشرِف: حنو) الٌعِف(_ 7

سخة مبعىن ة مبعىن ملعونة، وننع مبعىن مأكولة، ولُةٌلَكْ مبعىن مغروفة، وأُةٌفَرغُ: حنو) ةلَعفُ(_ 8

منسوخة، ومضة مبعىن ممضوغةغ...  

، ) من التراب وغريهسِنما كُ(ة اسن، والكُ)ت من اخلشبِحما ن(اتة حالن: حنو) ةالَعفُ (_9

  ).لم من طرف الظفرما قُ(المة والقُ

  .ام مبعىن حمطومطَات مبعىن املفتوت، وحتفُ: حنو) العفُ(_10

، وراضية مبعىن 1 ﴾ٍقاِف داٍء من ِمقِل﴿خ: ق مبعىن مدفوق يف قوله تعاىلاِفد: حنو) لاِعفَ(_11

مي ِع﴿ِف: ية يف قوله تعاىلِضرٍةيشم مبعىن مفطوم عنها ولدها، وِس فاِط، وناقة2ٌ ﴾يٍةاِض ركاِتر مبعىن م 

  .3مكتوم

، وإمنّا مها صيغتان )ولعفْم(ليستا نائبتني عن ) ولعيل وفَِعفَ(ويرى رمضان عبد التواب أنّ صيغيت 

 احتفظت ما العربية من املرياث السامي، حبيث جند اسم املفعول يف العربية السم املفعول، أصليتان

 للمفعول، مث قلّ قد استخدموها قدمياً_ فيما يبدو_ العرب نَّ، وأَ)يلِعفَ(ريانية ، ويف الس)ولعفَ(

فَ(حوا استخدامهم هلما حني رش(للمبالغة، و) ولعفْم4السم املفعول) ولع.  

ون، ن فهو جمنّج: ة بعض أمساء املفعول من أفعال ال يأيت منها املبين للمعلوم، حنووورد يف العربي

ِكوزمفهو م كُزوم، وحمفهو م حموملَّ، وسفهو م 5.لولس  

من اإلشارة إىل أن اسم املفعول من الثالثي املزيد من القضايا غري املستقلة، فهي تشترك مع والبد 

ت عند بعضهم مي، فس)م(بالسابقةصدر امليمي، وامسي الزمان واملكان، واسم اآللة قضايا أخرى كامل

                                                 
 .6: ا�h	رق 1
2 #e	��21:ا. 
 ).162- 16/128(ا��0ّ/-، اب  ,!�ة،  3
 .401: ، ص1985: ، دار ا����@# ا�t	��!#، اS,o&�ری#)@1 اV,�	ء(زی  آ	�� ا�0<ی1ST، ا�dوا.� @1 ا�/!� @1 ا�%�# ا���ب!#  4
 ).4/67(ا�GS	ب،  5
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 وتداخل هذه املوضوعات جيعل التفريق بينها صعبا ال يتضح إال 1.بامليميات أو األبنية الصرفية امليمية

قبل   مضمومة وفتح ما؛ فكلّها تتفق يف صياغتها من غري الثالثي ارد بإبدال حرف املضارعة ميمابالسياق

؛ ألنّ   بهأوىلاملفعول، وكان بناء املفعول  بىن من مجيع هذا بناءفاملكان واملصدر ي« :يقول سيبويه. اآلخر

  2»...املصدر مفعول، واملكان مفعول فيه، فيضمون أوله كما يضمون املفعول

  :اسـم التفضـيل أو أفعـل التفضـيل_ 5

  :معنـاه

للداللة على أنّ شيئني اشتركا يف صفة، وزاد أحدمها على اآلخر فيها، ) لعفْأَ(هو اسم مبين على

  .3 وأقبحأرذلً: ، حنو أم تنقيصاً وأعظم وأحسنأمجلُ: وسواء أكانت هذه الزيادة تفضيال، حنو

زاا لكثرة مذفت ه، وح»ب وحر وشريخ«: وقد جاء منه ثالثة ألفاظ جمردة من اهلمزة

، 5 ﴾مكُتبجع ولو أٍَةكَِرش من ِمري خةٌنِمؤ مةٌم﴿ وَأل: حنو قوله تعاىل. 4اهلا، ودوراا على األلسنةاستعم

  :7وقول الشاعر. 6ون ﴾لُِقعي  الَين الذِّمكْ البم الص اِهللادن عِْابوالد ر﴿إنّ ش: وقوله تعاىل

وزاحلُ ِبفاًلَي كَِنادنْ أَبِن معتو                حباِإل إىلَيِء ش ناِنسم ِنا ما ع  

  : وقد وردت هذه األلفاظ على األصل بإثبات اهلمزة، كقول رؤبة بن العجاج

  .8ِريخ اَألن واباِس النري خلٌالَِب

 ابذَّ الكَِن مداً غَونَملَعي﴿س: ويف بعض القراءات، قرأ قتادة وأبو قالبة وأبو حيوة قوله تعاىل

  .2)األشرّ( ني وتشديد الراءح الشت بف1 ﴾رِشاَأل

                                                 
 .91: ، ص1979: ا��	ه�ة. �2�&	ه	 و�
&	ه	، ا�6!|# ا��/�ی# ا��	�# �%GS	ب، ط?ّ�	م حTّ	ن، ا�%�# ا���ب!#  1
 ).4/95(ا�GS	ب  2
3  ،#!@	S�ف، ص)2/212(ش�ح ا��62: ، وش:ا ا�. 
 ).1/194(، و2	�Z ا��روس ا���ب!#، 62: ش:ا ا���ف، ص 4
��ة 5
 .221: ا�
 .22: اVن[	ل 6
7  ،p!T
 .62: ش:ا ا���ف، صه< اVح<ص ب  ����، وا�
!{ �  ب�� ا�
 .62: ه:ا ش�h ب!{ �  ب�� ا��d2، م س، ص 8



 81

. »امهاو إليه مما ِسب أحهولُس ور اُهللاونَكُ يىت حمكُدح أَنِمؤي الَ«): ص(وجاء يف قول الرسول

  3.»لَّ قَنْا وِإهمود أَ اِهللاىلَ ِإاِلمع اَألبحأَ«): ص(وقوله 

  :ياغـتهص

 التفضيل، هي نفسها اليت جيب توفّرها يف الفعل الذي لُعفْوقد وضع الصرفيون شروطا لصياغة أَ

  4.، والتفضيل اسم، إالّ أنّ التعجب بصيغته فعلٌ) بهه وأفعلْما أفعلَ( يصاغ منه صيغتا التعجب

  :شروط لصيغة أفْعل التفضيل هي كاآليت) 09(ووضعوا حويل تسعة 

 من »صلَأَ« به، و  بكذا، أي أحق5»نمقْأَ«له فعل، وشذ مما ال فعل له، كهو أن يكون  .1

  .، أي سارقصهو ِل: بنوه من قوهلم. 6ظاظشِِ

رهم، وأوالهم ينار والدهو أعطاهم للد:  من ذلكأن يكون من فعل ثالثي، وشذّ. 2

ا من غريه، وهذباملعروف، وأنت أكرم يل من زيد، وهذا املكان أفقرالكالم أخ من غريه صر 

)أَ: ، ويف املثل.)صر املبىن للمجهولمن اختحم7. من هبنقةق 

3 .بئس وعسى وليس نعم و: ال يصاغ من اجلامد، حنو: ، إيفاًأن يكون الفعل متصر. 

4 .أياًأن يكون الفعل تام ، :ال يصاغ من النها ال تدلّاقص، فخرجت األفعال الناقصة؛ ألن 

 -على ما حكاه السيوطي عن ابن األنباري –  قوماًكان وأخواا، غري أنّ: ، حنوعلى احلدث

قد جونَ عبد اهللا قائما، وأَكِْونْ بعبد اهللا قائماً: ب من الناقص كقولكزوا التعج8ما أَكْو. 

                                                                                                                                                         
1 ��� .26: ا�
 .63: ، وش:ا ا���ف، ص293:ب%�	,+ ب%��ج، م س، ص 2
 .63: ، وش:ا ا���ف، ص293:ب%�	,+ ب%��ج، م س، ص 3

� ا��&�+ @	یd، ط 4K ،Y? در ،lی>
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5 +6�>e  � f>&ف، ص: ب��ش:ا ا� ،lو�2ی� ب w!� 63: ه< e�ٌ  بS:ا، أو e�!ٌ  بS:ا أي ح
6  ،z�	T��ا Y1 ا�%/<ص!#، أوض@ �H��ا lب ب�mی #
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� @1 ا���w، ��# ا���: هH��ا lب ب�mی ،#
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8  ،Z�6�1، ا�>!T�ی+، ص)2/166(ا�S�ن اx�� .296: ، و��# ا�
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وقد مال جممع اللغة العربية إىل التخفيف من هذا الشرط، وسار على مذهب الكوفيني الذين 

زواجوالتعج إال1ّ.اقصب من الن أن ه استمع إغفالُِرده شرط متام الفعل، ألن التفاضل ال يكون ك على ا

من، وبذلك اقص ما فقد داللة احلدث دون الز من احلدث، والفعل النإالَّتفْهم فة ال  عن صفة، والصإالّ

2.اللة اليت يتفاضل عليهايكون قد فقد الد 

: ا ال يقبل ذلك حنو، فال يصاغ ممفر، وشرمَكَُ: فاوت، حنوفاضل والتلتأن يكون قابال ل. 5

مِن، وفَاتيأَفالنٌ: قال، فال ي مومن فالن، وأفىن منهت .  

، نج: ، فال يصاغ من املبين اهول حنومظُ، وعلَد، وعردقَ:  للمعلوم، حنوأن يكون مبنياً. 6

ِروضابن أنَّإالَّ. ب ِمز ذلك إذا أُ مالك جونس بفعل الفاعل، ويؤمن اللّبس إذا كان  اللّب

ى هزهو أَ : حنو3.ل املفعولعمن ِف الفعل مالزما البناء للمجهول، وتوجد قرينة تدلّ على أنه

 4.رِصت من غريه، من اخرصخ، وهذا الكالم أَين وعهيى حباجتك، من زنعمن ديك، وأَ

 ديما عاج ز:سواء أكان املنفي الزماً أم غري الزم حنو ي،ِفن من مصاغُ، فال يتاًبثْ مأن يكون. 7

ما ضرب وما قام:، وحنو)أي ما انتفع به( واءبالد. 

 ألنّ ،، بأن يكون داالّ على لوٍن أو عيٍب، أو ِحلْية)فَعالء(الذي مؤنثه) أَفْعلُ(أالّ يكون من. 8

عِور فهو أَعور وهي عوراء، وعِرج فهو أَعرج  :وصف عن التفضيل، حنوالصيغة مشغولة بال

وخِضر فهو أخضر  وهي عرجاُء من العيوب، وشِهلَ فهو أشهلُ وهي شهالُء من احملاسن،

 5.وهي خضراُء من األلوان، ولَِمي فهو أَلْمى وهي لَمياُء من احللي

                                                 
 .296: ��# ا���xن ا��Sی+، ص 1
 .296:ب%�	,+ ب%��ج، م س، ص 2
3 Y? ،ص�	�� ا��!�S?و ،z�	T��ا �!6T? z�	�  ه�ة: اب	�
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أَبيض أَسود من الغراِب و :اة شاذّاً حنوعند العرب، وعده النحوهناك من األلوان ما هو مسموع 

 1.ِنبمن اللّ

وقد جوز بعض الكوفيني التعجب والتفاضل من األلوان والعيوب الظاهرة والباطنة، ورأي عباس 

لّ على  فهو ال يرى فيه شذوذا، وأن منع التفضيل من كلّ ما د2،»ذلك أقرب إىل السداد واليسر«حسن 

السيما بعد ورود السماع به، واشتداد احلاجة إىل القياس على ذلك، و ال داعي له،  أو عيٍب تضييقلوٍن

بسبب ما كشف عنه العلم احلديث يف عصرنا، ودلّت عليه التجربة الصادقة من تعدد الدرجات يف اللّون 

  3...الواحد، والعاهة الواحدة

اة البصريني والكوفيني يف التجويز واملنع أحد األسباب اليت أدت وقد يكون هذا اخلالف بني النح

  .بامع اللّغوي إىل التخفيف من هذه الشروط، أَخذاً بقول الكوفيني واألخفش من البصريني

  ما أقيلَه، إنما القول: من القائلة، فإم ال يقولون »قال«: حنو: أالّ يستغىن عنه مبرادفه-9

ما أسكَره وأقعده : سِكر، وقَعد، وجلَس، فإنهم ال يقولون:، وكذلك حنو»هأكثر قائلت ما«

  .»ما أشد سكره، وأكثر قعوده وجلُوسه«: وأجلَسه، إنما القول

  :أما التفضيل فيما فوق الثالثي و يف األلوان والعيوب واحللي يكون بـ

»ظَموأَع ،روأكْب ،درةً: بني هذه الكلمات حنووبذكر التمييز . »أَشمح جاً، ،هو أشدرع وأكْثَر 

  4.وأكثر صمماً

لُ التفضيل جمردا من معىن املفاضلة، حنو قوله تعاىلوقد يرد أَفْع :﴾ِبكُم لَمأَع كُمبأي 5،﴿ر  :

فاسم التفضيل  .عاِلم»لَم6.)عاملُ(  يف هذه اآلية جاء مبعىن اسم الفاعل»أَع  
                                                 

 .298: ب%�	,+ ب%��ج، ص 1

	س حT ، ا�&�< ا�<ا@1، دار ا���	رف، ط 2K6 .ه�ة	� ).3/351(، ه	�^ 1981: ا�
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6 	�,Vف ا	XS� ،<دة�م ب  حNK>57:ء،  صب. 



 84

  :1سم التفضيل تبعا للمعىن واللّفظ ثالث، فَِبحسب اللّفظوحاالت ا

يلزم اإلفراد، والتذكري : ، و اإلضافة، وحينئٍذ يكون له حكمان»ـال«أن يكون جمردا من -1

  .، وهند أَنبه من سعاد، واهلنِْدان أَنبه من سعادعلي أََنبه من خالٍد: دائما، حنو

 معرفة؛ فإن كانت إضافته لنكرة، اُلتزم فيه اإلفراد أن يكون مضافاً إىل نكرة أو-2

الزيدان أفضلُ رجلني، والزيدون أفضلُ رجاٍل، وفاطمة أفضلُ امرأٍة، وإن : والتذكري، حنو

﴿وكَذَِلك جعلْنا ِفي كُلِّ قَريٍة : كانت إضافته ملعرفة جازت املطابقة وعدمها كقوله تعاىل

 باملطابقة يف األول، 3﴿ولَتِجدنهم أَحرص الناس علَى حيوةٍٍ﴾: وله، وق2أَكَاِبر مجِرِميها﴾

  .4وعدمها يف الثاين

، »من«، فيجب أن يكون مطابقاً ملوصوفه، وأالّ يؤتى معه بـ »ال« أن يكون مقروناً بـ-3

دات حممد األفضلُ، وفاطمة الفضلى، والزيدان األفضالن، والزيدون األفضلون، واهلن: حنو

  .5الفضليات أو الفُضلُ

  6:لمعىن ثالث حاالت أيضاوله تبعا ل

  . الداللة على أن شيئني اشتركا يف صفة، وزاد أحدمها على اآلخر فيها-1

  . أن يراد ما وصف مشترك-2

الناقص واألشج  «:7 أن يراد به ثبوت الوصف حمللّه من غري نظٍر إىل تفضيل، كقوهلم-3

  .مها العادالن، وال عدل يف غريمها، ويف هذه احلالة جتب املطابقة: ، أي» مروانأَعدالَ بين
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  :غهـما معنـامهـا وصي–امسـا الزمـان واملكـان  - 6 

  :معنـامهـا-1

    :سـم الزمـانا-أ

  أو الزمن هو اسم يؤتى به للداللة على الوقت، غري أنّ هذا األخري ال يكون مقيدا، فيستعملإنّ الزمان

  2.»يدل على وقت وقوع الفعل«واسم الزمان  . 1»قليل الوقت وكثريه«

  3: منهااالسمكما تعددت املسميات الدالة على هذا 

ل، بنيته ِعفْ يلَعفَراد به احلني، فإذا كان من  يلُِعفْوقد جييء املَ«: وقد استعمله سيبويه يف قوله: احلـني-1

4.لِعفْعلى م  

ه أبو علي الفارسي، وبني صيغته، ومدى مشاتها لصيغة اسم املكان، إذ  وقد ذكر: اسـم احلـني-2

  .5»ل، جعلوه على لفظ اسم املكانِعفْل على مِعفْل يعا اسم احلني،فقد بنوه من فَفأم «:يقول

اعلم أن مذهب العرب يف األماكن واألزمنة كأم يبنوا  «:ريايف قائال وقد ذكره الس: الزمـان-3

  6.» للمكان والزمانلُِعفْي :منه املستقبل، فقالوا فيما كان املستقبلعلى لفظ 

 وهو اآلن من املصطلحات 7 وقد استعمل هذا املصطلح عند العديد من العلماء،: اسـم الزمـان-4

  8.غوية احلديثةراسات اللّ يف الداالستعمالالشائعة 

                                                 
1 ،p!���س ا>�	� ).4/232(ا�[!�وز أب	دي، ا�
 .24:، ص)ت.د(���� رش	د ا���dاوي، ا��/h%�	ت ا�ّ%�<ی# ا���یH# @1 ا�ّ%�# ا���ب!#، ا��T,ّn# ا�<�&!# �%GS	ب، ا�dtا.�،  2
 .�6h�:223ي ص[!#، م س، ص 3
 ).4/88(ا�GS	ب، 4
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  : اسـم املكـان-ب

يستعمالن إال معا من   السم الزمان، وهلذا السبب فهما الونهو ِص واسم املكان 1 املكان هو املوضع،إنّ

  2.»أمساء الزمان واملكان «:ذلك مثال

أي من غري تقييد  ، هذا األخري مطلقاًِلكَوناللة على مكان وقوع الفعل، واسم املكان هو اسم يؤتى به للد

  3.ج فمعناه موضع اخلروج املطلقرخفإذا قلت م ...مبكان

  : مسميات أخرى أيضاً، منهااالسمان هلذا وقد ك

:  كان فَعلَ يفِْعلُ، فإنّ موضع الفعلماأما «:  وقد ذكره سيبويه يف قوله: املـوضـع-1

  4.»هذا محِبسنا، ومضِربنا، ومجلِسنا: مفِْعل، وذلك قولك

فإذا أراد «: 5فَر ﴾﴿ أَين املَ: واستعمله يف موضٍع آخر، مستشهداً بقوله تعاىل: املكـان-2

  .6»املِبيت حني أرادوا املكان: املَِفر، كما قالوا: املكان قال

، والزخمشري يف 7)التكملة(  وقد ذكره أبو علي الفارسي يف كتابه:املكـان اسـم -3

 وبقي هذا اللّفظ 10، وكذا ابن احلاجب يف شافيته،9، وابن يعيش يف شرحه للمفصل8)املفصل(كتابه 

  .والً يف الدراسات اللّغوية احلديثةمتدا

                                                 
1 ،p!���س ا>�	� ).4/272(ا�[!�وز أب	دي،  ا�
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2- ماصيغـه:  

، وهي سابقة ذات داللة »امليم«إنّ أهم ما مييز أمساء الزمان واملكان هو زيادة مورفيم 

صرفية، وبواسطة هذا املورفيم تصبح الكلمة دالة على اسم الزمان أو املكان، كما يساعد على الفصل بني 

  1.واالسمالفعل 

، بفتح امليم والعني، وسكون ما بينهما، إن كان املضارع »مفْعل«لثالثي على وزن ومها من ا

ام، مى، وموقى، ومسعى، ومقَكمنصر، ومذْهب، ومر: م مطلقاًمضموم العني، أو مفتوحها، أو معتل الالّ

خ2".افوم  

الً مطْلَقاً يف غري  بكسر العني إذا كانت عني مضارعه مكسورة، أو كان ِمثا»مفِْعل«وعلى 

كمجِلس، ومِبيع، وموِعد، وميِسر، وموِجل، وقيل إن صحت الواو يف املضارع، كوِجلَ : معتلّ الالّم

  3.موجلٌ: أي. يوجلُ، فهو من القياس األول

 ومن هذا. 4كمكرم، ومستخرج، ومستعان: ويصاغان من غري الثالثي على وزن اسم مفعوله

يعلَم أنّ صيغة الزمان واملكان واملصدر امليمي واحدة يف غري الثالثي، والتمييز بينها يكون بالقرائن، فإن مل 

  5.توجد قرينة، فهو صاحل للزمان، واملكان واملصدر

 بفتٍح فسكون فَفَتح، »مفْعلة « اجلامد اسم املكان على وزناالسموكثرياً ما يصاغ من 

من األسد، والسبع، : ، ومطْبخة، ومقْثَأَةومسبعةكمأْسدة، :  يف ذلك املكانالشيءكثرة ذلك للداللة على 

  .6والبطّيخ، والقثّاء

                                                 
 .�6h�:225ي ص[!#، م س، ص 1
 .66:ا���Nوي،م س، ص 2
 .66:ا���Nوي، م س، ص 3
 .66:، صم ن. 3-4-5- 4
 .60: ب<NKم ب  ح�<دة، م س، ص6
 



 88

كاملَسِجد للمكان الذي بين للعبادة، وإن ملْ : وقد سِمعت ألفاظ بالكسر، وقياسها الفتح

نِبت، واملَرِفق، واملَسِقطُ، واملَرِفق، واملَحِشر، واملَجِزر، يسجد فيه، واملَطِْلع، واملَسِكن، واملَنِسك، واملَ

وقد جاء . مسكَن، ومنسك، ومفْرق، ومطْلَع: واملَِظنة، واملَشِرق، واملَغِرب، وسِمع الفتح يف بعضها، قالوا

 وقد تلحق تاء التأنيث اسم 1.ن مل يسمعوالفتح كلّها جائز وإ: قالوا. املَجِمع بالكسر: من املفتوح العني

  ..   .2.مدرسة ومقربة: املكان، وهذا يعرف بالسماع واملطالعة حنو

  :اسـم اآللـة-7

، فهو آلة، 3»اعتملت به من أداة«ة تستعمل ملعاجلة عملٍ  ما، فما إن اآللة هي أدا :معـناه

يعاجل به الفاعلُ "إذ ". 4كاملنشار للنجار: أثره إليهالواسطة بني الفاعل واملُنفَعل يف وصول «وبالتايل فهي 

  5" .املفعولَ لوصول األثر إليه

للداللة على ما وقع الفعل "ومن هنا، فإن اسم اآللة هو نوع من أنواع املشتقات يؤتى به 

  .6" بواسطته

  7.ومل يظهر هذا املصطلح إالّ مؤخراً، إذ كان مفهومه سائدا دون لفظه

وإذا كان قد اقتصر على هذا التعريف لبقي .8"هذا باب ما عاجلت به: " يقولفسيبويه مثال

وكلّ شيئ يعالَج به فهو :" هذا األخري مبهما، وإنما وضحه أكثر، وحاول أن يبين مبناه، حيث يقول

يئ وقد ِجي... ِمحلَب، وِمنجل، وِمكْسحة: مكسور األول، كانت فيه تاء التأنيث أو مل تكن، وذلك قولك

  .9"ِمقْراض وِمفْتاح: على ِمفْعال حنو
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  :غـهيصصيغتـه او

مِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِصباح، : يصاغ اسم اآللة غالبا من الفعل الثالثي ارد املتعدي، وقد يصاغ من الالّزم مثل

  .1وِمعراج، وِمذْياع، وِمزراب، وِمدخنة

مِِفْتاح، وِمنشار، وِمقْرآض، : فْعل، وِمفْعلة، بكسر امليم فيها حنو، مِِِِِفْعال، وم2ِِِِوله ثالثة أوزان

  .اخل.3...وِمحلَب، وِمبرد، وِمشرط، وِمكْنسة

: وألفاظ اآللة ال تقتصر على تلك الصيغ، بل هناك ألفاظ أخرى خرجت عن القياس، منها

وم ،نهدوم ،قدلٌ، ومصنلٌ، ومخنطٌ، ومعسةٌمضرحلَةٌ، ومامليم والعني يف اجلميع. 4كْح 5.بضم  

، وحاسوب )فَاِعلة(، ورافعة )ِفعالٌ(، وِلثام )فَعالة(ثالّجة، : وجاء على صيغ أخرى مثل

  6)فعال(، وجرار )فاعولة(، وطاحونة )فاعول(

، ومحرك )ائْتزر(ن ِمئْزر فهو مشتق م: وقد يصاغ اسم اآللة من غري الفعل الثالثي ارد، حنو

)كرح( ةعردوم ،)ع7) .من در..  

قلم، سكّني، : وبعض أمساء اآللة أمساء جامدة غري مشتقة، تعرف بالسماع واملطالعة، ومنها

  8...فأس، قدوم، جرس، رمح، سيف

وِسربال، ِغربال، ِتلْفاز، : حنو" . ِفعالل"وقد يصاغ اسم اآللة من الرباعي ارد على وزن 

  9.ِسروال، وِجلْباب: حنو.وحيمل عليه ما كان ملْحقاً به
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  علي وأمحد بن عمار حممد بن: دراسة حتليلية للمشتقّات يف قصائد الشاعرين
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   : دـيـهـمت

م باحلديث عنها يف اذنهاأغ املشتقّات و معانيها،           بعد عرض ما جاء يف الفصل الثّاين تبياناً لصيأتقد 

، حيث سأقوم بتحليلها )أشعار جزائرية ( علي وابن عمار، الواردة يف ديوان الدراسةِِِِِِِقصائد الشاعرين ابن

 لَعِِ، وفَلُعِِفْ يعلَ، وفَلُِِِِِعِِِِِِِِِِِِِفْ يعلَفَ، وعلُفْ يعلَفَ(حتليال صرفياً معجمياً وفق أبواب الفعل الثّالثي ارد املعروفة 

لُفْيلَ، وفَععفْ يِعلَ، وفَلُعِعلُفْ ي(د والزجرمثّ دراستها من حيث الت ،جراء حة واالعتالل، مع إيادة والص

  . كلّ باب، بذكر السبب، وتعليل ذلك بآراء علماء اللّغة قدماء وحمدثنيواترموازنات بينها ملعرفة مدى ت

  :لـاعـم الفـاس -1

ي" فاعل"  صيغة تعديغ على يف اللّغة العربية من أكثر الصغ شيوعاً، ذلك أنّ اطّراد صنف من الص

، وترجع [...]مبدأ االختيار والتفاضل بني الصيغ يف االستخدام اللّغوي« حساب صنف آخر يعود إىل

  1.»بكسر العني إىل وظيفتها الصرفية من حيث هي اسم فاعل) فاِعل(كثرة

ال آخر أيضاً طلب اخلفّة، من مسوغات استعمال صيغ أكثر من غريها، أو استعمال لفظ وإمه و

  2.فكلّما كان اللّفظ خفيفاً كان أكثر استعماالً من غريه

، دون باقي األوزان األخرى، مرده إىل أنّ العريب قصد إىل أن تطّرد هذه )لفاعِِ(وكثرة صيغة 

ملستشرقون الصيغة يف كلّ ثالثي جمرد، ال يف العربية فحسب، بل ويف أخواا الساميات أيضاً، فقد ذكر ا

من الثالثي ارد، فهي يف العربية على وزن ) اسم الفاعل(أنّ أغلب اللّغات السامية تشترك يف صيغة 

  3.، وهي كذلك يف اإلثيوبية واآلشورية والسريانية واآلرامية والعربية، مع بعض التغيرات الطفيفة)فاِعل(

شكال لفظية عديدة، مبعىن أنها وال شك يف أنّ اسم الفاعل وباقي املشتقاّت قد خضعت أل

  ولزومٍٍ واعتاللٍٍ، وصحٍة وإعالٍل وإبداٍل وقلٍب وإدغاٍم، من فك وحنويٍة وصرفيٍة صوتيٍةخضعت لتغيراٍت

                                                 
ن ا
	���، ص 1��
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 أو نقصانا أو  يف الداللة، وغري ذلك مما يتعلّق باللّفظ زيادةً، واختالٍف وإعراٍب وزيادٍة، وجترٍدوتعديٍة

  . كان نوعه أو جنسه آخر أيااًتغيري

  : وقد اقتضى األمر أن أتناول مبحث اسم الفاعل وفق التصنيف اآليت

  .اسم الفاعل من الثالثي ارد وعالقته بأبواب الفعل املعروفة -1

  .اسم الفاعل من الثالثي املزيد حبرف وحرفني وثالثة -2

 .اسم الفاعل من الرباعي ارد واملزيد -3

 .اسم الفاعل على غري بابه -4

 :اسم الفاعل من الثالثي ارد وعالقته بأبواب الفعل الستة: أوال

  : إىل أقسام هي يف علم الصرف العريب   تنقسم الصيغة الصرفية الفعلية كما هو معلوم

  . من حيث تركيبها الصويت إىل ثالثية وغري ثالثية-1

  . من حيث نوع عناصرها إىل صحيحة ومعتلة-2

  . متعدية والزمةمن حيث وظيفتها إىل-3

أعلم أنه يكون كلّ ما تعداك إىل غريك على ثالثة أبنية على فعل يفِعل « : وهذا أثبته سيبويه بقوله

ضرب يضِرب، وقتل يقتل، ولِقم يلقَم، وهذه االضرب تكون فيما ال : وفعل يفعل وفِعل يفعل، وذلك حنو

رِكن يركَن، وملا ال يتعداك ضرب رابع ال يشركه فيه ما جلَس جيِلس، وقعد يقعد، و: يتعداك، وذلك حنو

  1.»كرم يكرم: يتعداك، وذلك فعل يفعل حنو

                                                 
��ب، 1	
 ). 4/38(ا
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أما . لقد قدم لنا سيبويه من خالل نصه السابق صيغ الثالثي يف املاضي واملضارع املتعدي والالّزم

: ا البناء الصويت هلذه الصيغة بقولهابن احلاجب فلم يفصل يف كالمه واستغىن على كلّ ذلك  بأن قدم لن

  1.»فعل وفِعل وفعل: للثالثي ارد ثالثة أبنية«

حصاء واالستقراء يف قصائد الشاعرين ابن عمار وابن علي تبين يل ورود اسم الفاعل من وبعد اإل

  :الثالثي ارد على األبواب التالية

  :فْعلُ يعلَاب فَـب -1

  :مرة تتوزع كاآليت) 61 (وستنيا الباب إحدى ورد اسم الفاعل من هذ

، 45 /20، خائض  44 /7 بارعا 42،2 /6فاتر : مرة يف قصائد ابن عمار) 20(عشرين -

، طالّب 46 /1) كاتب(، الكتاب 46 /1) شاِعر(، الشعراء 46 /1، بارعا46ً /2باذخ 

، الكاتب 6/62، ماجد11/60، رائق 9/60، ناشر7/60و3/52، بارع46 /4) طالب(

، 2/66، صايل1/65، هاجري2/64(، حاجب10/62، شاعر10/62،كاتب9/62

  .3/66ناظرك

، 8/38، رائقا2/37، طالع2/36فاتكه: مرة يف قصائد ابن علي)41(وإحدى وأربعني-

  ،13/55، شاعراً 49 /9، قائال 49 /8، حاسد 49 /3، شاعرها 48 /13الكتاب 

  ،10/67، حادث 67 /9، البازي 67 /6، طالعاً 67 /4، ماجداً 61 /1 رائق 

  ،18/70، قائالً 14/70، قاتل 12/69، صادقاً 7/68، حاصل 67 /15 حاسد 

                                                 
1 #  ،�$%�&
 ).1/67(�ح ا
2  �*�
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، 75 /1، حاجب 74 /5، طالباً، طالب 3/74، جالب 12/72، ساكين 4/71 حادث 

، 1/78، ذابل 9/77، شامل 1/77، ناعس 10/76، طالعا 76 /8، دارج 76 /3جالب 

  ،2/87، داٍج 2/87، بارق 2/82، ناكث 1/76) نادبة(دب ، النوا4/80الناظرين 

، 4/94، الرائق 2/95، احلاكم 2/93، طالعات 1/92، اخلافقني 6/91، نافث 9/87 ناجٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ 

  1/88) عاذل(عذّالة

وال بد من . املتعدي والالّزم املعتلّ و وقد جاءت مشتقاّت هذا الباب متنوعة من الصحيح و

أنه ما دام األصل يف األبواب الستة اليت ذكرها الصر فيون للفعل الثالثي ارد مع املضارع اإلشارة إىل 

هو السماع، فإننا ال نستطيع أن نتأكّد من ضبط عني املضارع إالّ بالرجوع إىل املعاجم العربية، فقد جند 

  .عني املاضي مفتوحة، ويف مضارعه حتتمل أكثر من حركة

؛ )فاتكه: (ات املرصودة من هذا الباب، وحتتمل فيه عني املضارع أكثر من وجهومن بني املشتقّ

؛ )فاتر( و 1.»وقد فتََك به يفتك ويفِتك بالضم والكسر... والفاِتك اجلريء، والفُتك والفَتك القتل«

سكن بعد حدة والن : اًوالفترة االنكسار والضعف، وفتر الشيء واحلر، وفالنٌ يفتر ويفِْتر فتوراً وفُتار«

 الذي فاق أصحابه يف عوالباِر... ،عاِراعةً، وبرع فهو برروعاً وببرع يربع ب«؛ )بارع(و2»بعد شدة

بذُوخاً، وشرف باذخ أي  بذَخ يبذُخ ويبذَخ، والفتح أعلى، بذَخاً و«؛ )باذخ( و3.»السؤدد والعلم

 5.» فيهمالٌ بالضم أيضاً فهو ذاِببلَ أي ذوى وبابه نصر ودخل ، وذَقْلُ الببلَذَ«؛ )لٌذاِب( و4.»عاٍل

6.»النفْثُ شبيه بالنفْخ وهو أقلّ من التفْل، وقد نفَثَ الراقي من باب ضرب ونصر«؛ )ثٌناِف(و
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وقد أشارت كتب اللّغة إىل هذا اخللط بني األبواب، بل على مستوى الباب الواحد، وهو ما 

فعال يف عصور ماضية مل تكن على منط من التصنيف التام، ويكفي العودة إىل أدب الكاتب  يوحي بأنّ األ

البن قتيبة ملالحظة عدم ضبط األفعال على الصورة اليت ذكروها يف األبواب  الستة، كما ذكر ابن سيدة 

فيها عني املضارع  وكما تعرض ابن جني إىل تفسري األلفاظ اليت اختلفت 1.كثرياً من هذا يف املخصص

  2.على أكثر من وجه، وأرجع ذلك إىل تركّب اللّغات وتداخلها

  : اب فعل يفِعلـ ب- 2

  : مرة موزعة كاآليت) 23(ورد اسم الفاعل من الباب ثالثاً وعشرين 

، ساٍب 45 /22، تائهاً 9/45، سايب 43 /3راوي : مرات يف قصائد ابن عمار) 09(تسع  -

  .2/64، بامساً 14/62، قاضي 8/60، ناظم 8/60راوي ، 20/59، باِسما 8/47

، 8/55، الساري 5/49، الراوون 16/37هائم : يف قصائد ابن علي) 14(وأربع عشرة  -

، 3/78، اجلاين 4/76، غالب 9/74) كادبة(، الكواذب 14/70، ظامل 10/69غائبا 

  .1/98ة ، جاري8/97، هائم 94 /8، هالك 3/83، بانية 5/82، مالكاً 2/80ساٍق 

 . متنوعة من الثالثي الصحيح واملعتلّ والالّزم وقد جاءت هذه الصيغ أيضاً

                 : اب فعل يفعلـ ب- 3

يسأَلُ، يقرأُ، : خيتص هذا الباب عند اللّغويني النحاة مبا كانت عينه أو المه حرف حلق حنو و

ثُ، يرفَععيب ،لَخيس ،صيشخ ،حيسم ،بيسحل، ميضغ، يذهب، جيبه3.، يشغ  

يقعد، يدخل، يصرخ، : وسِمعت أفعال عينها أو المها حرف حلقي على غري هذا الوزن، حنو

  1.يأخذ، يبلُغ، يسعل، يسخن، يزعم، يرِجع، يِرتع، ينِحت، ينِهق بضم اهلاء وكسرها
                                                 

 46: ������ ����ج، م س، ص 1
 .47: م ن، ص 2
 .�M% :89 ا
I�3 */�وة، م س، ص 3
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ثة ارتباط حروف احللق وقد قرر ذلك العلم املعاصر، حيث أثبتت الدراسات الصوتية احلدي

  2.بالفتحة ارتباطاً وثيقاً، وسبب ذلك االقتصاد يف اجلهد

  : مرة تتوزع كالتايل) 31(وورد اسم الفاعل من هذا الباب إحدى وثالثني 

  ،5/45، الراهون 7/44بارعا : مرة يف قصائد ابن عمار) 11(إحدى عشرة  -

، 15/47، فاتح5/46، صادع3/52و1/46، بارعا 2/46، باذخ 7/45 سابح 

  .3/62، ساطع20/51، ساحر18/51ساحبة

  :ابن علي قصائديف )20(وعشرين مرة-

) جالِع(،لواعجا11/69ًساحما،1/67،شاخما12/55،الراهون5/40صح،نا5/36خاضعا

  ،9/75،الساعي6/74هرقا،6/74ائبه،15/72،ذاهل11/70،دافع7/91و18/69،9/76

  .4/93،باهر6/91، جاعل9/91،ذاهبا4/91،السواطع1/80،موانع4/80،بواعث1/77ناعس

 باستثناء نالحظ أنّ كلّ هذه املشتقاّت اليت جاءت حتت هذا الباب عينها أو المها حرف حلقي،

  . الذكر  ، وهذا دليل واضح على صحة ما ذهب إليه اللّغويون النحاة يف القاعدة السابقة)هائب(

ه الصيغة هي أكثر األبنية استعماالً، وأكثرها ، يتضح أنّ هذ)لَعفَ(خالل دراسيت لباب من  و

وإنما كان «:وروداً يف قصائد الشاعرين، وبالتايل يف الكالم العريب من غريها، وهذا ما أكّده سيبويه بقوله

، وهي فيما ال يتعدى لَِع فيما تعدى أكثر من فَلَع أنّ فَترىأال   [...] كذلك ألنه أكثر يف الكالملَعفَ

  3.»قعد وجلس:  حنوأكثر،

                                                                                                                                                         
 .89:  م ن، ص1
 .53: ������ ����ج، م س، ص 2
��ب، 3	
 ).4/104(ا
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 بالفتح علَوأما سبب ذلك فيعود إىل أنّ الفتح أخف من الكسر والضم، ولذلك تواردت صيغته فَ

 بالضم،وهذا ما يوضحه إبراهيم أنيس من خالل عملية علَ بالكسر وفَلَعِِِيف الكالم العريب أكثر من فَ

األكثر شيوعا يف األسلوب القرآين، ألنّ به حوايل هي «إحصائية قام ا، فتوصل إىل أنّ صيغة فعل بالفتح

وقال يف موضع 1.»لَعِِِِِِِِ فعال من صيغة ف24َ، وحوايلعلَمن األفعال املاضية الصحيحة اليت صيغتها ف107َ

 يف كلّ ألف من احلركات قصريها وطويلها، يف حني 460سبة شيوع الفتحة يف اللّغة العربية حوايل «:آخر

  2.»146 والضمة 184أنّ الكسرة 

   :اب فعِِل يفعلـب- 4

يعد هذا الباب من بني دعائم األبنية يف الكالم العريب، وذلك لكثرة استعماله من ناحية، 

واألصل يف الفعل أن ختتلف حركة العني بني «والختالف حركة العني يف املاضي واملضارع من ناحية ثانية، 

  3.»ماضيه ومضارعه

ر، ض، ومحِِس، ومرِِن، ويئِِح، وحزِِِفرِِ: تعدي على السواء، فالالّزم حنوويأيت منه الالّزم وامل

بداللتها عموما على العلل واألفراح ) لَعِِفَ(ومتتاز صيغة ... بم وشِرم، وعلِِفهِِ: واملتعدي حنو... لوحوِِ

بغض ) علُفْي(ارعه على يأيت مض) لَعِِفَ(ويؤكّد العلماء على أنّ ما كان على . واألحزان واأللوان والعيوب

يقابله ) لَعِِفَ(اليت ميكن عدها كما مهمالً، يف حني تبقى القاعدة مطّردة يف أن 4النظر عن بعض الشواذ 

) علُفْي(قابله يف املضارع ) لَعِِفَ( وقد أكّدت الدراسات القرآنية أقوال العلماء، فما جاء فيه 5).علُفْي (دائماً

  6.فعل من األفعال، وهذا على قراءة حفصومل يشذ عن ذلك 
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  : مرة فوزعه كمايلي) 25(وجاء اسم الفاعل من هذا الباب مخساٌ وعشرين 

، ساملا 5/45، قابل 2/43، احلافظ 1/43العامل : مرات يف قصائد ابن عمار)  7(سبع  -

  .1/50، حالية 6/66) عاشق(، العشاق 4/66، العاطل 16/63

، 14/48، باهتا 17/39، العاشق 7/39صاحبه :  قصائد ابن علييف) 18(ومثاين عشرة  -

، تالفا 9/75، عاملا 15/72، ذاهل 19/70، ساهر4/68، تابع وتابعا 7/55شارب 

، 1/95، الزم 7/93، عابث 5/91 و9/88، عاشق 9/77، شامل 1/77، ساهر 10/75

  .1/98 و6/48حالية 

احبه، العامل، احلافظ، قابل، شارب، تابع، ص: غ متوازنة من املتعدييـقد جاءت هذه الص و

كل أفعاهلا من الثالثي الصحيح  و .ساهر، حالية، باهتاً، ساملاً، العاطل، وتالفاً: عاشق وشامل، ومن الالّزم

 .حِلي يحلى واملصدر احلُلَي: من الثالثي املعتلّ) حالية(باستثناء 

  : اب فَعلَ يفْعلُـب -5

  : مرات فقط، موزعة كالتايل) 07(ا الباب سبع ورد اسم الفاعل من هذ

  .7/63) فاضل(، فاضلون 6/62، ماجد 1/46) شاعر(الشعراء :  ثالث مرات يف قصائد ابن عمار-

  .1/78 وذابل 3/49، شاعرها 1/39 فاضل 1باهتا،: مرات يف قصائد ابن علي) 04( وأربع -

نه يدلّ على ستعمال يف الكالم العريب، وذلك ألقليل اال) علَفَ(ويتضح من خالل هذا الباب أنّ 

نسان، وأصبحت غريزة فيه خملوقة معه، فداللته هذه جعلته ال يكون إالّ الزما، ألنّ صفات طُبع عليها اإل

                                                 
�Fُ�1َ.:(وأa5% م>�7F أي« 1َFِ�َ( .َFِ�ُ]1لF`7�
 6</7
، »��ِهٌ. وFِ�َ g$.: ، رُج9ٌ م/1Fت، وg ُ���ل258: ا
/��ة) َ. ا
ِ=ي َآFِ/ُ%َ�َCَ: (آ�7 *�ل ت��
<]. ا

.Fِ�  ،ح�B5ّ
��ر اMم.   
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ضرباً رابعاً ال يشركه «وهذا ما أكّده سيبويه حني عده . الغريزة تكون الزمة لصاحبها وال تتعداه إىل غريه

اك، وذلك فَفيه ما يتعدلَعلُفْ ييا :  حنوعلته متعدم، وليس يف الكالم فعم يكر1.»كر  

وشذّ رحبتك الدار أي رحبت «وما خالف هذا فهو شاذ، ومن ذلك قول ابن احلاجب،

إمنّا عداه لتضمنه : ىل أن يقالواألو«: ، عسِِتعدى إىل مفعول ألنه تضمن معىن و) حبر(والفعل 2.»بك

  3.معىن وِسع،أي وسعتكم الدار

  4:، وذلك لألسباب التاليةِعلَ وفَعلَإنّ أفعال هذه الصيغة هي قليلة إذا ما قورنت بصيغة فَ

  . ألفعال الطّبائع والسجاياعلَنّ صيغة فَإ -1

2-     يإنةةها ال تكون إالّ الزمة، غري متعدالبت .   

 .ال تتعداه إىل غريهألنّ الغريزة تكون الزمة لصاحبها و      -3

 أفعال هذه الصيغة هي أفعال إجبارية ال اختيار لصاحبها يف إحداثها إذ هي    إنّ-4 

  .ِخلقة وطبيعة فيه

يعين أرادوا املناسبة بني اللّفظ واملعىن، « نّ الضم جِعل عالمة للِخلْقَة والطّبيعة،   إ-5 

نضمام الشفتني لتناسب معناها لزوماً، فأتوا حبركة فيها اللّزوم،وهو الضم ألنه الزم ال

 5.»فإّا الزمة لفاعلها وال يتجاوز عنها

. الفتحة والكسرة: أما السبب الصويت؛ وهو أنّ الضمة أثقل نطقاً من أختيها أي     -6

قليلة التصريف مالزمة حلركة واحدة يف املضارع هي حركة ) علَفَ(ومن هنا كانت صيغة 

 .املاضي

                                                 
��ب،1	
 ). 4/38(ا
2  ،jج�B
 ).1/74(ا
ّ�ض6، #�ح #�%$� ا�I ا
 ).1/75(م ن،  3

� ا4�B�l$� %6 ا
5$�� اl%�اد��، ص 4g3ّ
 . وم� ��3ه�51: م�Fmي صC$�، ا
 .44: ا
`�ر ��دي وا�I ج�7?�، #�ح ا
&�%$�، ص: ن�I? E. 52:  س، صم�Fmي صC$�، م 5
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 : فِعل يفِعلاب ـب -6

) املثال(من الثالثي 1) واثقا(ورد اسم الفاعل من هذا الباب يف مشتق واحد فقط ممثّال يف كلمة 

  .وِثق يِثق ِثقَةً: الالّزم

وترجع ندرة املشتقات من هذا الباب إىل أنه ليس بناءاً أصليا، إنما هو مساعي منقول من باب 

  3. شاذّ»ِعلُفْ يِعلَوما جاء من فَ«2أقيس من الكسر، ، فالفتح يف مضارعه )علُفْ يِعلَفَ(

صنف تكْسر عينه يف املاضي، فيجوز الكسر والفتح : وقد أحصى العلماء صنفني من هذا الباب

ع، ق، وورِِوثِِ: ق، وصنف جيب كسر عينه يف املاضي واملضارع مثلبِئس، وحِسب، ووبِِ: يف املضارع مثل

  4.فعال جمتمعة) 30(تعدى ثالثني ووِرث، وهذه األفعال ال ت

كما ذهب العلماء 5.وقد أرجع الرضي وجوب كسر فِعل يف بعض ما حصروه من أفعال إىل اِخلفّة

  6.يقلّ يف الصحيح ويكثر يف املعتلّ) ِعلُفْ يِعلَفَ(إىل أنّ 

بواب الفعل تم به يف هذا املبحث الذي يتعلّق باسم الفاعل من الثالثي ارد وعالقته بأخنوما 

، ومرد )لُعِِفْ يلَعِِ وفَعلُفْ يعلَفَ(الستة اليت ذكرا هو قلّة املشتقّات يف قصائد الشاعرين من بايب 

؛ إذ نلحظ مثال يف التحليل النحوي أحيانا  أن العربية تكتفي بعنصرين املخالفةجنوح العربية إىل «:ذلك

مجع املؤنث السامل الذي يرفع بالضمة : ملخالفة، مثال ذلكلإلعراب بدالً من ثالثة وذلك بقصد حدوث ا

لتجنب ) ا ت(وينصب وجير بالكسرة، فقد أُبدلت الفتحة بكسرة وذلك عندما جاورت فتحة طويلة 

سواٌء ) ِن(ومنه ميكننا تفسري سبب كسر النون يف املثىن . النطق مبجموعة مصوتات متحدة الطّابع متواصلة

، ونلحظ  هذا أيضاً يف بعض )هذانَ(بدالً من ) هذان(و) يقتالنَ(بدالً من ) يقتالِن(يف األمساء يف األفعال أو 

                                                 
1 �^<� :.$/
 . I�g ?�7ّر63، ا
�BC5 5ا
 ).1/135(ا
ّ�ض6، م س، 2
��ب، 3	
 ).4/40(ا
 .27: ، و #=ا ا
��ف، ص)2/37(ا
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 ).1/135(#�ح ا
 .27:  #=ا ا
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أكْرم إكراماً بدال من أكراما : ومثل 1) ذَّاباًِتنا كِِِاوكَذَّبوا ِبآي: (يف قوله تعاىل) ِكذّابا: (الصيغ املشتقة مثل

  2.»مما يدل على عموم هذا االتجاه[...] 

 :ل من الثالثي املزيدـاعـم الفـاس: ياانـث

  :رفـزيد حبـ امل- 1

، وجاءت )أَفْعلَ:(تأيت هذه الصيغة اسم فاعل من الثالثي املزيد باهلمزة يف أوله على وزن: مفِْعل/ أ

التعدية غالباً، والكثرة، : معىن، منها) 24(هذه الصيغة ألغراض ودالالت تربو عن أربعة وعشرين

 والسلب والتمكني والتعريض، واالستحقاق والدعاء، والدخول يف الشيء زماناً أو مكانا أو والصريورة،

إالّ يف الصفات باستثناء بعض األمساء جاءت على ) مفعل(و)مفِعل( وال تكون صيغة  3ً...حكماً

  4.كمخدع وحنوه) مفعل(وزن

مرة موزعة ) 29( تسعاً وعشريننها وردت أمكن إحصاؤه من مشتقّات هذه الصيغة، إو ما

  :كاآليت

، 5/43، املُقِطف 5/43، املرِشف 4/43مظِهر : مرة يف قصائد ابن عمار) 11(إحدى عشرة-

 8/62، املنرية 2/62، مفيت 1/59، املنري 4/51، مظلم 4/51و3، مسفر 9/47، املدير 4/47احملب. 

، 2/80 و5/75 و15/37 مشرق ،12/37مطربنا : ومثاين عشرة مرة يف قصائد بن علي-

، مطرب 1/79، مصيب 8/76، متلف 4/72، مقبل 14/70، منصفي 2/69، مدِنفاً 12/67منصف

، حمبه 2/95، املطيع 2/95، حمب 4/95، منصت 4/94، مشرقة 10/88، احملُِب 2/82، مدنف1/79

2/96.  

                                                 
1 p/<
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أطربه، أظهره، أرشفه، : ومما يالحظ على هذه الصيغ أنّ مهزا يف أغلبها جاءت للتعدية حنو

  .أحبه، أداره، أناره، أطاعه أدنفه، وأما أقبل، وأشرق وأظلم فهي الزمة لفاعلها

، )فّضل يفعل فهو مفعل(تأيت هذه الصيغة اسم فاعل من الثالثي املزيد بالتضعيف: مفَعل /ب

سرت الشيَء وقَطَعته، فإذا أردت الداللة على ك: تقول. وشاع استعماهلا يف الداللة على التكثري غالباً

  1.أكثرت اجلراحات يف جسده: كسرته وقطّعته، ومنه جرحته، أي: كثرة العمل قلت

وربط ابن جني بني صيغة الفعل وداللته على التكثري، ورأى أنّ تكرار العني دليل على تكرير 

: دليالً على تكرير الفعل، فقالوا] أي البناء[ املثال ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العني يف«: احلدث، يقول

كسر وقع وفتح وغلّق، وذلك أنهم ملّا جعلوا األلفاظ دليلة املعاين، فأقوى اللّفظ ينبغي أن يقابل قوة 

  2.»...الفعل، والعني أقوى من الفاء والالّم

  : ايلمرة تتوزع كالت) 14(وورد اسم الفاعل من هذا البناء أربع عشرة 

  ،9/60، جمدد 8/43، مردداً 43 /4مفَسر : مرات يف قصائد ابن عمار) 04(أربع  -

 .    1/64                    مقلِّدا 

، 9/68، موطَّئ 10/56، مطَبق 10/37مصفِّقة : يف قصائد ابن علي) 10(وعشر مرات  -

، حمرفا 12/90، موسدا 4/89ماً ، مسل5/84ِّ، ادد 7/75، مروعا 14/70خملِّصي 

  .1/96، معذِّيب 2/94

فسره، ردده، جدده، (ويالحظ على هذه الصيغ أنها جاءت من الثالثي املزيد بالتضعيف املتعدي 

  ...)حرفه، سلّمه

                                                 
��ب، 1	
 ).4/64(ا
2 ،_4�5M
 ).2/155(ا
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  :مفاِعل/ ج

بويه إىل أنّ األلف من الثالثي املزيد بألٍف بعد الفاء، وأشار سي: أي) فَاعلَ(تطّرد هذه الصيغة يف 

 الداللة على املشاركة، وقد يأيت داال على 1)فَاعلَ(، واملشهور يف )فَاعلَ(ال تزاد ثانية يف األفعال إالّ يف 

صاعر خده : كقوهلم) جعلَ(كثّرت أضعافه، وقد جييء مبعىن : ضاعفت الشيء أي:ك) فَعل(التكثري مثل 

  2.جعلته ذا عقوبٍة: ، وعاقبت فالناً أيهللا أي جعلك ذا عافيٍةجعله ذا صعٍر، وعافاك ا: أي

  : مرة موزعة كما يلي) 17(ووردت هذه الصيغة سبع عشرة 

-  ار) 06(ستات يف قصائد ابن عمكاِبداً : مرعاِند 21/45معاِطفاً 2/47، م12/51، م ،

  .15/59، مناِدم 9/52، مباٍر 9/52مكاِفئ 

) ي(، مماٍر 3/56) ي(، مجاٍر 8/49معاند : رة يف قصائد ابن عليوإحدى عشرة م -

، معاصري 17/70، معاهده 1/70، معانق 10/56، مساِجالً 5/56) ي(، مباٍر 4/56

  .4/92، مواصلي 5/91، مصارم 4/75، مناسب 12/72

مباٍر، (وأما . املشاركةوجاءت هذه املشتقّات من املتعدي والالّزم، والصحيح واملعتلّ دالّة على 

ألنها من أفعال معتلّة الالّزم،  فقد جاءت هذه الصيغ بالتنوين،) مماٍر ومجاٍر من بارى، مارى وجارى

مبارياً، مجارياً : فحذفت الياء، وهذا يف الرفع واجلر فقط، أما يف النصب فال بد من إظهار الياء، فنقول

 .وممارياً

  : رفنيـزيد حبـامل -2

ما زيد بأِلٍف قبل : ، أي)افْتعلَ(يف اسم الفاعل من مزيد الثالثي  هذه الصيغة تطّرد: مفْتِعل/ أ

 كما تأيت للداللة على 3.عدلته فاعتدل، ومجعته فاجتمع:للمطاوعة غالبا، ك) افْتعلَ(الفاء وتاٍء بعدها، وتأيت 
                                                 

��ب، 1	
 ).4/281(ا
2 ،�$%�&
 ).1/99(ا
ّ�ض6، #�ح ا
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اجتهد وطلب : اكْتسب واكْتتب أي: جتهاد والطلب حنواختذ له خامتا، واال: اختتم زيد أي: االتخاذ، ك

  1...بالغ يف القدرة والردة: اقتدر وارتد أي: الكسب والكتابة، واملبالغة يف معىن الفعل، ك

  : مرات تتوزع كاآليت) 08(مثاين ) مفْتِعل(ووردت صيغة 

  ، 15/45مختالة : واحدة يف قصائد ابن عمار) 01(مرة  - 

، 5/74، مشتاق 7/69، مبتسماً 3/81) ي(مفْتٍر : يف قصائد ابن علي) مرات(وسبع -

  .4/87، ملْتزمي 3/81، معتِقداً 8/76، خمتال 4/76واملشتاق 

؛ )مشتاق وخمتال: (وأما حنو. وجاءت هذه الصيغ من الصحيح واملعتل، واملتعدي والالّزم

 .لواو ألفاً يف األول وقُلبت الياء أِلفاً يف الثاينمشتِوق ومختِيل، فقُلبت ا: فأصلها

التاء قبل الفاء، وتضعيف : تأيت هذه الصيغة اسم الفاعل من الثالثي املزيد حبرفني: متفعل/ ب

وهي «املطاوعة : وأهم معانيها2ملعاٍن ذكرا كتب اللّغة، ) تفعل(، وتأيت )تفعل فهو متفعلٌ: (العني، أي

  : ، وهي الداللة العامة األساسية، وهذا ما يؤكّده الرضي فيقول3»أثري الغريقبول ت

أما ما ذُكر من دالالت فما هو إالّ تعبري عن املعاين . 4»كسرته فتكسر: وتفعل ملطاوعة فعل حنو« 

اتخذ وسادة، :  ثوبه، أياالتخاذ، كتوسد: اجلزئية اليت تتفرع عن الداللة العامة، ومن هذه املعاين اجلزئية

جترعت : جتنب احلرج، والتدريج، ك: تكلّف الصرب، والتجنب، كتحرج، أي: والتكلّف، كتصبر، أي

  5...شربت املاَء جرعةً بعد جرعة: املاء، أي

  : مرة موزعة كمايلي) 13(ثالث عشر ) متفعل(ووردت صيغة 

                                                 
 .35: #=ا ا
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-  ار) 06(ستات يف قصائد ابن عمتأ: مرج متدفِّق 9/42رال 7/43، متبت8/43، م ،

  .3/63 و6/62، متفضضل 12/57متدفّق 

  ،8/39، متلون 14/37، متصرفا 13/37مترنما : وسبع مرات يف قصائد ابن علي -

 .،9/94، متجمالً 4/89، متلفِّتا 14/70، متعمد 21/69 متجلِّدا        

تأرج، (ة أنّ أغلبها من الصحيح داّلة على املطاوعة، وكلّها من الالّزم ويالحظ على هذه األمثل

  ...).تدفّق، تبتل، تفضل، جتلّد، تلفّت، جتمل

األلف والنون قبل الفاء، أي من : فاعل من املزيد حبرفني هذه الصيغة اسم تأيت:  منفِعل/ ج

يأيت غالبا للمطاوعة أيضاً، وال يكون إالّ الزماً، ) انفَعل (ويذكر الصر فيون أنّ). انفعل ينفِعل فهو منفَِعل(

من األفعال :  أي1وتكون مطاوعته للمجرد املتعدي إىل مفعول واحد، وال يكون إالّ يف األفعال العالجية،

كسرته :  كقولك2إالّ أنه قليل يف الِعالج،) افْتعل(الظاهرة للعيون كالكسر والقطع واجلذب، وكذلك 

كما تدلّ هذه الصيغة 3...انكسر، وحطمته فانحطم، وغَممته فاغْتم وانغم، وشويته فانشوى واشتوىف

  4.انكدر وما انفك: االغناء عن ارد حنوو انسلى وانداح، : على املبالغة حنو

فَِرداً ، ومن1/77منقَِلب : ن يف قصائد ابن علي مهاومل يرد من هذا البناء إالّ صيغتا

  ).انقلب وانفرد(من الالّزم ) فَعلَ(،وكالمها املطاوعة 7/89

التاء واأللف مفصول بينهما بالفاء، أي :  تأيت هذه الصيغة اسم فاعل من املزيد حبرفني:متفاِعل/ د

 شيء فكالمها يفيد االشتراك يف) فاعل وتفاعل(، وال فرق بني داللة الفعلني )تفاعل يتفاعل فهو متفاِعل(

  .بني اثنني فصاعداً

                                                 
 .34: م ن، ص 1
2،�$%�&
 ). 1/108( #�ح ا
3 	
��ب،ا)4/65-66(،�$%�&
 ).109- 1/108(، و#�ح ا
 .�M% :118 ا
I�3 */�وة، م س، ص 4
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 وتأيت هذه الصيغة ملعاٍنٍ أخرى مبثوثة يف 1.»وتفاعل ملشاركة أمرين فصاعداً«:يقول ابن احلاجب

أظهر النوم والغفلة والعمى، : التظاهر بالفعل دون حقيقته، كتناوم، وتغافل، وتعامى:  منها2كتب اللّغة،

  3... فتباعدباعدته: ك) فَاعلَ(وهي منتفية عنه، ومطاوعة

غ كلّها يف قصائد ابن علي هي) 06(وورد من هذا البناء ِستتماِيالً: صي6/96و7/55م ،

  .10/88، متضاِعفا9/88ً، متهالك3/88، متراِكم13/55متجاِوزا

). متايل، تراكم، الك، تضاعف(وقد جاءت هذه الصيغ من الصحيح املعتلّ، وكلّها الزمة

  .تعدي إىل مفعولفهو من امل) جتاوز(أما

  ):مستفِْعل( رفـالثة أحـد بثـزيـامل -3

 ويكثر ورود هذه الصيغة اسم فاعل من الثالثي املزيد بثالثة أحرف جمتمعة قبل الفاء بسابقة

يف كالم العرب دالّةً ) استفْعل(   وأكثر ما تأيت صيغة4، وهي أقصى ما يصل إليه الفعل يف الزيادة،)ِاست(

استنبط : طلبت منه اإلذْن، وإما جمازاً حنو: استأذنته، أي:  والطّلب يكون إما حقيقة حنو5على الطّلب،

كالداللة على التحول حقيقة  7 وهلذه الصيغة معاٍن أخرى ذكرا كتب اللّغة 6.الرأي واستخرج املعدن

إنّ البغاث بأرضنا  «:ازا كما يف املثلصار حجراً وحصاناً أو جم: استحجر الطني واستحصن املُهر أي: حنو

نِسريء، ك: أي» يستِه ﴿: استرجع إدا قال:يصري كالنسر يف القوة، واختصار حكاية الشا ِإلَيِإنا ِللَِّه وِإن 

، )علَأَفْ(أَحكمته فاستحكم، وأقَمته فاستقَام، وربما كان مبعىن:ك) مطاوعة أَفْعلَ(، واملطاوعة ﴾راِجعونَ

 8...أجاب واستجاب:ك

                                                 
1 ،�$%�&
 ).1/99( #�ح ا
��ب، 2	
 ).104-1/99(، و#�ح ا
&�%$�،)4/69(ا
 .36: #=ا ا
��ف، ص 3
 .107: ���� �� ����ج،م س، ص 4
5 ،_4�5M
 ).2/153(ا
��ب، 6	
 ).1/110(، و #�ح ا
&�%$�،).4/70(ا
��ب، 7	
 ).111- 1/110(، و #�ح ا
&�%$�،)71-4/70(ا
 . وم� ��3ه�36: #=ا ا
��ف، ص 8
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  : ومل ترد هذه الصيغة سوى أربع مرات موزعة كاآليت

، من الثالثي الناقص املزيد واملتعدي 1/37مستخِفيا: مرة واحدة يف قصائد ابن علي-

)استخفَاه( توِطنسمن الثالثي املثال املزيد والتعدي 1/78، وم ،)من 1/78، ومستعجالُ )استوطنه ،

  .ثالثي الصحيح املزيد واملتعدي أيضاال

  :ثالثا اسم الفاعل من الرباعي ارد واملزيد

  ):مفَعِللٌ(رد ـاعي اـربـن الـم /أ

: ، حنو)فَعلَلَ، يفَعِللُ فهو مفَعِللٌ(يرى العلماء أنّ للفعل الرباعي ارد بناًء واحداً فقط هو 

خبالف الثالثي الذي تنوعت صيغه بتنوع حركت صامته الثاين؛ إذ له ثالث  1أي طأطأ،: دحرج، ودربخ

أماّ الرباعي فقد بين على أصل متكون من أربعة صوامت ملونة بصائت واحد، ) فعلَ، فِعل، وفعلَ(صيغ 

ه األوىل  التلوين الصويت دون غريه ِخلفّته، إذ جاءت فاُه والم منري هذا النوعتمتثل يف الفتحة، وإمنّا اخ

  2.والثانية حمركةً بالفتح

أماّ املكون األساسي للفعل الرباعي ارد، فهو متطور إما عن أصل ثالثي أو أصل امسي، وأصٍل  و

وف أو القربة، وهو مبعىن اضطرب املاء يف اجل) طَرطَب. ( فاملتطور عن أصل ثالثي، وذلك مثل3ثنائي؛

مبعىن غطّى األرض بطبقة من احلصى، ) حطَلْ وبحطَو ب(، )فرقع(ليت تصري ، ا)فقََع(، و)ضرب(متطور عن 

وإماّ متطور عن أصٍل امسي، وذلك مثل [...] أي افتخر ) مشخ وشنخر(، مبعىن صرع، و )جدل وجندل(و

، ...ىل املاء نقطيت تلمذَ من تلميذ، وقطْرن من قطران، وسأسأ وتقال إليقاف احلمار، وجأجأ لنداء اجلمل إ

 وأما املتطور عن أصٍل ثنائي 4وما يالحظُ هو أنَّ كثرة األفعال االمسية مرتبط باشتقاقها من أمساء األصوات،

                                                 
1 ،�$%�&
��ب،)1/113( #�ح ا	
 ).4/85(، وا

� ا4�B�l$� %6 ا
5ّ$�� اl%�اد��، ص 2g3ّ
 .57: م�Fmي صC$�، ا
 .59: م ن، ص 3
 .158- 155: ه>�ي %�E[، ا
���$� ا
B5C<، ص 4
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 1.أسرع اخلُطى، ودندنَ ودنَّ باملعىن نفسه: زفْزف أي ارتعد أو جرى بكل قوٍته وزف أي: وذلك مثل

  2.».غمةً وال تفهم ما يقولوالدندنةُ أن تسمع من الرجل ن«

  .بسملَ أي قال باسم اهللا الرمحن الرحيم: مثل3من مركٍّب باختصار احلكاية "وقد يكون مصاغاً 

  .للرباعي ارد أي بناء يف قصائد الشاعرين) مفَعِللٌ(فلم يرد من صيغة 

  : )متفَعٍللٌ: (دـزيـاعي املـربـن الـم /ب

، وإذا زيد فيه حرفان حيث جاء )متفَعِللٌ: (لرباعي حرف واحد، جاء على وزنإذا زيد يف الفعل ا

: احرجنم فهو حمرجنم مبعىن اجتمع ، وافرنقع فهو مفرنقع مبعىن: افعنلل يفعنلل فهو مفعنلل حنو: (منه بناءان

مأنّ فهو مطمئن، اط: حنو( افعلّل يفعلّل فهو مفعلّلٌ(و ... استكرب : تفرق، واخرنطم فهو خمرنطم مبعىن

 فهو مضمحلّ ومقشعر ، 4...واقشعر  

 متثّل يف املشتق     ئد الشاعرين املعروفة إالّ بناء واحدومل يِرد من مزيد الرباعي يف قصا

  .من الصحيح الالّزم) تبختر يتبختر فهو متبختر(فهو من الرباعي املزيد حبرٍف واحد 5) متبختراً((

  :ى غري بابهاسم الفاعل عل: اـعـراب

يف بعض أمساء الفاعلني من غري الفعل الثالثي ارد، فجاءت على أوزان خمالفة لألوزان  شذّت و

  :القياسية املذكورة، لكنها حتمل داللة اسم الفاعل هي كالتايل

 مبعىن موازر 2مبعىن خماطب من خاطب، ووزير1خطيب : مفاعل حنوفعيل مبعىن  .1

مبعىن منادم من نادم، وقرين 4ف من حالف، وندمي  مبعىن حمال3من وازر، وحليف
  .مبعىن مقارن من قارن5

                                                 
 .158: ه>�ي %�E[، م س، ص 1
��ر ا
�B5ّح ،م 2M)Iدن.( 
 .30: #=ا ا
��ف، ص 3
 .�M% :95 -96 ا
I�3 */�وة، م س، ص 4
 .11/42ا�I ?�7ّر،  5
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 . مبعىن املرتفع7 مبعىن املغترب، والرفيع6الغريب: فعيل مبعىن مفتعل حنو .2

أعجب :  مبعىن املخرب من9 مبعىن معجب، واخلبري8عجيب: فعيل مبعىن مفعل حنو .3

 .وأخرب

 .شر مبعىن مبشر من ب10بشري: فعيل مبعىن مفعل حنو .4

 . مبعىن مزيف من زيف11زائف: فاعل مبعىن مفعل حنو .5

 . مبعىن مصيب من أصاب12صائب: فاعل مبعىن مفعل حنو .6

 :وأماّ من الثالثي ارد، فشذّ من اسم الفاعل صيغتان مها

  .الثالثي املضعف املتعدي) أم( من 13إمام،: مبعىن اسم الفاعل حنو) فعال( .1

 .مبعىن ساحرة14ارة سح: مبعىن اسم الفاعل حنو) فعالة( .2

                                                                                                                                                         
 .10/60ا�I ?�7ّر  1
 .15/63 و10/63ا�I ?�7ّر 2
3 6�? Iا@��7ء وا@%��ل، ص. 3/91ا� v��5وة، ت�/* I�3
 .152: و%�M ا
4  6�? I152: م س، ص. 15/39 و7/37ا�. 
5  6�? I152:   م س، ص،15/40ا�. 
 .20/70م ن  6
 .6/91 ، وا�I ?�6 3/61ا�I ?�7ّر  7
8  6�? I9/88ا�. 
 .20/69م ن   9

 .8/49 م ن  10
 .6/46ا�I ?�7ّر  11
12  6�? I1/74ا�. 
 .5/84 ، وا�I ?�6 2/62ا�I ?�7ّر  13
14  6�? Iوة،م س، ص. 2/48ا��/* I�3
 .159: و%�M ا
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 :غةـالـغ املبـيِص 

 يف قصائد الشاعرين أن صيغ املبالغة من اسم الفاعل جاءت قليلة واإلحصاءتبين بعد االستقراء 

  : منحصرة يف مخس صيغ فقط على الترتيب التايل

  .  متعدياً والزما1ً مصدر الفعل الثالثي ارد،تصاغ من: الغة فعـصي -1

اء ، والرغّ)أي املنجنيق(اف القذّ:  أنّ هذه الصيغة تأيت امساً وصفة، فاالسم حنووذكر الصر فيون

 3...شراب ولباس وركّاب وغدار وتواب: ، والصفة حنو2)...اسم طائر(

يف اللّغة، قرر جممع اللّغة العربية بالقاهرة قياسيتها للمبالغة من الثالثي الالّزم استعماهلا ولكثرة 

، وفاعل تأيت من الالّزم واملتعدي، لذا فإنه إذا ذكرت كلمة مبالغة كانت )فاعل( ألّا حمولة من 4واملتعدي،

 ومل تأت للمبالغة فحسب، بل جاءت 5أول ما يتبادر إىل الذهن، فهي أكثر األبنية شيوعاً،) فعال(صيغة 

الذي : ار واحلداّد والعطاّر، أيالنج: للصناعة وللحرف وللنسب، فمن الداللة على احلرف والصنائع حنو

محار وبغال وكالّب وسياف وعسال، :  وللداللة على النسب حنو6حرفته النجارة واحلدادة وبيع العطر،

يف الداللة على احلرفة ) فعال( وعلى الرغم من كثرة 7.صاحب محار وبغل وكلب وسيف وعسل: أي

ناعة والنسبة، فإنّ ذلك موقوف على السفهي غري مقيسة عند سيبويه، إذ 8ماع، وال يقاس شيء منه،والص 

ال يقال لصاحب الدقيق دقّاق، وال لصاحب الفاكهة فكّاه، وال لصاحب البر برار، وال لصاحب الشعري 

  9.شعار

  : موضعا، يتوزع كاآليت) 23( يف ثالثة وعشرين  البناءوورد هذا

                                                 
1 1B7`ّ�د ن
 .153: �ر، دّراك، وح�Gّس، م س،ه�م[ صجّ/: #ّ= مx I$� ا
Esث6 ا
 .176: ������ ����ج، م س، ص 2
��ب، 3	
 ).2/243(، و ا
n7ه�،)4/257(ا
 .62، 53، 2/35 ن�I? Eً م`ّ�� ا
z7`7، 176: ������ ����ج، م س، ص 4
 .177: م ن، ص 5
���ق، ص 6#gا ،I$253: ?/3 ا{ أم. 
 .177:  ����ج، م س، ص����� � 7
 ).2/198(ا
G$1~6، ا
z7F،:  ن�177I? E: م ن، ص 8
9 ،z7F
 ).2/198(ا
G$1~6، ا
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، )من بسم يبسم (6/42، بسام ) فنت يفنتمن (5/42فتان : يف قصائد ابن عمار) 10( -

من شرد  (2/50، شرادة )من خفق خيفق (2/50، خفاقّة )من وضح يضح (2/45الوضاح 

، )من سحر يسحر (20/51، السحار 4/50، فتانة )من ب ينهب ( ،3/50ّابة )يشرد

  ).من برق يربق (4/60، الرباق )من وقد يقد (13/60الوقّاد 

، )من فعل يفعل (9/48، فعالة 2/36فتانة : يف قصائد بن علي) 13(ر وثالثة عش -

، الزخار 2/56، الوقّاد )من در يدر (2/55، درار )من كذب يكذب (8/49كذّاب 

من  (1/69، فياضة )من ماس مييس أي تبختر (1/68، املياس )من زخر يزخر (10/56

من خان  (2/82، خوان )يقتلمن فتك يفتك ويفتك أي  (15/70، فتاك )فاض يفيض

من أوه  (1/97، أواه )من تاه يتيه (1/96، تياه )من وهج يهج (1/87، الوهاج )خيون

  1).أوَه: وتأوه الرجل إذا قال

ومشلت هذه األمثلة الثالثي ارد الالّزم واملتعدي، الصحيح واملعتل، واملفرد بنوعيه، والنكرة 

 على الدالالت بناًء و). لُعفْ يلَعفَ(و ) لُعفْ يلَعفَ(و ) لُِعفْ يلَعفَ: ( الفعل التاليةواملعرفة، كما مشلت أبواب

 .، فإنّ ما أحصيناه من هذه الصيغة جاء للمبالغة والكثرة)الفع(اليت تأيت عليها صيغة 

 جيمع مجع تصحيح ، فإنه ال يكسر، وإمنّا)الفع(البد من اإلشارة إىل أنّ كل ما كان على صيغة  و

  .اباتّ: ابةانون، ويف ّفت: ان فنقول مثال يف مجع فت2.للمذكّر أو املؤنث

تفيد ) فعال( فهي 3،)جبار(وشذّ من غري الثالثي ارد حتت هذا البناء يف قصائد الشاّعرين كلمة 

وأَجبرتهم، إالّ أنّ أجبر أكثر، وذهب جربت اخللق : املبالغة، وتأيت من ارد ومن املزيد مبعىن واحد، تقول

                                                 
��ر ا
�B5ّح، 1Mأو�( م.( 
��ب، 2	
 ).3/640(ا
3  6�? I6/74ا�. 
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جبرت الرجلَ على األمر «: وقال الزجاّج). جبر(املزيد، ال من ) أجْبر(من ) اجلبار(األزهري إىل أنّ 

  1.».وأجبرته إذا أكْرهته عليه

   :ولعغة فَـصي  -2

  2.اً تصاغ من مصدر الفعل الثالثي ارد، متعدياً والزم

:  وعلى االسم حنو3وضوء، ولوع، قبول،: ووردت يف العربية دالّة على املصدر حنو

 كما 4.وهي عندما ترد صفة، فإّا تفيد املبالغة[...] صدوق وصبور : خروف،قدوم، وعلى الصفة حنو

) كوبر: (ورد يف الكالم العريب استعمال هذه الصيغة للفاعل وللمفعول، أي أّا من األضداد، يقال

 ويستوي فيها 5.فهي للفاجع واملفجوع) الفجوع(للرجل الذي يركب، وللطريق الذي يركب، وكذلك 

أخ كتوم، وأخت كتوم، وطفل جهول وطفلة جهول، فإن مل : تقول. املذكّر واملؤنث إذا علم املوصوف ا

ال جهولة، وبارك اهللا يف ال تنصح جهوال و: حنو. يعلم املوصوف ا وجبت املطابقة بالتأنيث أو التذكري

حلوبة، : امرأة ملولة وفروقه، فالتاء فيه هي للمبالغة ال للتأنيث، وأما حنو:  وأماّ حنو6.الغيور والغيورة

 7.وركوبة، وحنونة، فهي مبعىن اسم املفعول، وليس من مبالغة اسم الفاعل

أشصِت الناقة : حنو قوهلم) لُِعفْ يلَعفْأَ(يف الكالم العريب من الثالثي املزيد مزة ) ولعفَ(وقد ورد 

  10.ودفُ وأخفدت فهي خ9وق،قُوج، وأعقت فهي عت وأنتجت فهي ن8فهي شصوص،

  :موزعة كما يأيت) 06(وورد هذا البناء ست مرات 

                                                 
 ).ج/�( ا
�G�ّن، 1
 .�M% :153 ا
I�3 */�وة، تv��5 ا@��7ء وا@%��ل، ص 2
��ب، 3	
 ).4/42(ا
 ).111- 1/110(م ن، 4
5 aا@ن/� ري، ا@ض3اد، ت I���5، ص$3ا، �$�وت: ا��
�/� ا	7
 .359- 356: ، ص1987: م37B أ�1 ا
9ZC إ��اه$�، ا
 .�M% :153 ا
I�3 */�وة، م س، ص 6
 .154: م س، ص 7

/ُ>�F: أي 8 9ّ*. 
 ح�7ْ.: أي 9

 ).#5_، ون��، و?�� وخ3C(، وا
�G�ّن،185: ا�I ا@ن/� ري، م س ص. أ��mْ.: أي 10



 113

من عدا يعدو الالزم  (16/63) مجع عدو(أعدائك : يف قصائد ابن عمار) 02(مرتني  -

وهو من الصحيح ) 1.ول باردموش. مشل يشمل مبعىن برد يربدمن  (7/42ول م، وش)املعتل

  .الالزم

 1/68، العدو 6/56) مجع عاٍد(العداة : ابن علييف قصائد ) 07(وسبع مرات  -

، شروع )من سطَع يسطَع (1/92، السطوع )من جِهل يجهل (15/67، جهول 10/81و

من نحلَ  (3/69 النحول 2،.)وضح وبينأظهر وأ: من شرع يشرع املتعدي أي (8/91

 3).ضعف، والفتح أفصح: ينحل ونِحل ينحل الالّزمني أي

أُدِغمت فيه الواو الزائدة يف الم الكلمة، من الثالثي ) فَعول(يف هذه األمثلة وهي ) عدو(إنّ كلمة 

اً، وعدواناً وِعدواناً وعدواناً وعدوى، فهو عاٍد، عدا عليه يعدو عدواً وعداًء وعدو(ارد املعتلّ الالّزم 

والعادي الذي يعدو على الناس ظلماً، وكلّ الفروع تعود إىل أصٍل واحد، وهو التجاوز يف 

صفة، ملْ يدخله اهلاء ) فَعل(وإذا وقع «. الالّزم) فعل يفعل(، من باب )عدو(واملبالغة يف العادي 4).الشيء

، فإنه تدخله التاء، )عدو( ، ويستثىن من ذلك 5».امرأة صبور وشكُور، وهو بناء للمبالغة: قولللتأنيث، ت

 6.عدوة اهللا، وهو نادر، والتأنيث فيه شاذ ال يقاس عليه: تقول

 وذكر العلماء 7.تصاغ من املصدر الثالثي ارد واملزيد، املتعدي والالّزم: عالفْغة مِِـ صي -3

ِمفْساد، ِمصالح : ِمنقار، ِمفْتاح وِمحراب، والصفة حنو: ه الصيغة تأيت امسا وصفة، فاالسم حنوأنّ هذ

، )أي كثري النحر(ِمنحار : وِمضحاك، وتأيت للمبالغة ولآللة، فمجيئها للمبالغة من الالّزم واملتعدي حنو

                                                 
 ).#97(ا
�G�ّن، 1
 ).#�ع(ا
�G�ّن، 2
��ر ا
�B5ّح،  3M9(مBن.( 
4  I$�
 )?3ا(وا
�G�ّن، ). 2/213(ا
�M$9، ا
ن ا
	���، ص 5��
 ).1/43(ا
�/	�ي، اlمEء،: ن�I? Eً. 192: ���� �� ����ج، 
�� ا
��ب،  6	
 ).2/140(، وا
ّ�ض6، #�ح ا
&�%$�،)3/68(ا
 .�M% :154 ا
I�3 */�وة، م س، ص 7
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:  وأما جميئها لآللة، فنحو1 وِمسماع، وِمعطاء،عان، وِمفْساد، وِمصالح، وِمقْوال، وِمكْثار، وِمهذار،وِمطْ

  2...ِمفْتاح، ِمقْراض، وِمصباح

ِمعطاء : تقول.، إذا عِلم املوصوف ا)ولعفَ(     وهذه الصيغة يستوي فيها املذكر واملؤنث مثل 

ى اهللا كلّ ِمفْساد هد: حنو. وأمي ِمعطاء، فإن مل يعلم املوصوف ا، وجبت املطابقة بالتأنيث أو التذكري

  3.وِمفْسادة

كما أنها شبيهة باملصادر لزيادة امليم فيها، ويبدو أنّ هذه الصيغة كانت يف األصل لآللة، مث 

 فقد روي عن أيب البقاء يف 4.استعارا العرب ملن كان عمله أو صفته كاآللة من حيث الكثرة واالستمرار

 صار له كاآللة، وهذا الوزن يأيت السم الفاعل لغرض التكثري ملن اعتاد الفعل حىت) ِمفعال(«: الكلّيات

  5».واملبالغة كاِملفضال

  : وورد هذا البناء أربع مرات، كمايلي

، فهي من الثالثي ارد 1/50) ِمعطار(ممثّال يف كلمة : مرة واحدة يف قصائد ابن عمار -

) ِمعطري(متطيبة، ورجل : رة أي، من باب طِرب، فهي عِطرة ومتعطّ)عِطر يعطَر(الالّزم 

ِمعطارة، فالتأنيث فيه :  وال يقال6).ِمعطار(أيضا و) ِمعطري(بالكسر، كثري التعطّر، وامرأة 

  7.شاذّ وال يقاس عليه

، مبعىن متهور من 13/55، ِمهيار 9/55اِملعطار : مرات يف قصائد ابن علي) 03(وثالث  -

 واِملدرار 8.، والتهور الوقوع يف الشيء بقلّة مباالة)ور(ني الثالثي الالّزم املزيد حبرف

                                                 
��ب، 1	
 ).2/243(، وا
n7ه�،)112- 1/110(ا
��ب، 2	
 ).1/186(،#�ح ا
&�%$�،)4/95(ا
 .�M% :154 ا
I�3 */�وة، م س،  ص 3
 .208: ���� �� ����ج، م س، ص 4
��اث ا
���6، ع، : ن�I? Eً. 208: ������ ����ج، م س، ص 5ّ
7/�
��، م`ّ�� ا
 .230: ، ص12 و11ا
�$�س وص$� ا
��ر ا
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I�3 */�وة، م س، 7
 ).ه1ر(ا
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، ويدر )فعل يفِعل( يدر، من باب -در: من الثالثي ارد الصحيح املضعف الالّزم (15/56

 وترتبط بالداللة على 2ِمدرار،: كثُر وسال، فهو دار، واملبالغة فيه:  مبعىن1.إذا كان متعديا

  ).بدمِعه اِملدراِر(ن والغزارة يف الدموع يف سياق البيت السيال

 فهي من 3وتأيت هذه الصيغة إلفادة املبالغة، إالّ أنه يغلب جميئها صفة مشبهة، :غة فَعالنـصي -4

 .الصيغ املشتركة بينهما

ثي ارد من الثال) فَعالن( فهي 4،)الرمحان: (ممثّلني يف كلمة) 02(وورد هذا البناء مرتني 

رق قلبه وعطف عليه، فهو رحيم : محةً، ورمحة ورحماً، ومرحمة، أيرِحم يرحم ر(الصحيح السامل املتعدي 

  ).فِعل يفعل( من باب 5.)ورحمان

الرمحان "، مستدلّني على ذلك بصيغيت )فعيل(أبلغ من ) فَعالن(وقد ذهب بعض املفسرين إىل أنّ 

رمحان الدنيا واآلخرة، ورحيم الدنيا : ، وهلذا قالوا)الرحيم(من املبالغة ما ليس يف ) الرمحان (، ففي"الرحيم

  6.فقط

  : غة ِمفِْعيلـصي -5

ِمسكني، ِمنطيق "ذكر العلماء أنّ هذه الصيغة تأيت للمبالغة، ومل ميثّل هلا سيبويه، لكنه ذكر 

. ت الثالثية املزيدة، ومل يشر إىل أنها صيغ مبالغةعند كالمه على أبنية األمساء والصفا" وِمحضري

 9 وِمسكني وِمحضري،8ِمنطيق،:  والصفة حنو7ِمنديل وِمشريق،: ويكون على ِمفْعيل، فاإلسم حنو«:يقول

                                                 
ا�I : �>^� ?�< �/$9 ا
�s7ل). �9�ِC(، وم� آ�ن gزمً� �pت6 م�Zر?� ?�< )�9�ُC( ذآ� ا
���7ء أّن م� آ�ن مI ا
v�ّZ7 م��p� �ً�3ت6 م�Zر?� ?�<  1

،z�77
 ).1C5?)1/174-175ر، ا
 ).درر(ا
�G�ّن، 2
3 �F/ّ&7
 .�pتmّ�ق ?�$�F %6 م/PB ا
�C5ّ ا
4 7ّ? I1/65 و�12/43ر ا�. 
 ).رح�(ا
�G�ّن، 5
 ).1/41(ا
nّمM&�ي، ا
	ّ&�ف، 6
 ).#�ق(ا
�G�ّن،. ا
1Zء ا
=ي �3خ9 مI #ّ� ا
/�ب 7
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 ).ن�m(ا
�G�ّن،. ا
 ).ح�Z(ا
�G�ّن،. #3�3 ا
�ZْB وه1 ا
3ْ�َو: %�س ِمZَBْ$� أي 9
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ية من أبن" ِمحضري وِمعطري"  وذكر الرضي أن1ّ.»)مفْعيل( ، وال)مفِْعيل( ، وال)مفِْعيل(وال نعلم يف الكالم

  2.املبالغة

  وعد3".ِمعطري" عند فاليش من صيغ التكبري، وهو نوع من البالغة، ومثّل هلا ب) ِمفْعيل(و

أمساء آلة يف أصلها، استخدمت على سبيل ) ِمفْعل وِمفْعال وِمفِْعيل( ما جاء على" wrightرايت "

  4.ااز

ح أن تكون الكلمة ناشئة عن أصٍل ، ورج)ِمفْعيل( غري أنّ فاليش حتفّظ من وجود اسم آلة على

ميكن أن تكون " ِمكْثري" وجد أوالً، مثّ أُلصقت به امليم، وتطور مع الزمن بتأثري املماثلة يف املصوتات، ف

 ، فهي مجلة قدمية مركّبة من األصل املوصول]ِمكْثري[ مث إىل] مكْثري[، مث تطورت إىل ]كثري+ما[من 

 ما كان واسعاً فسيحاً، قد أصبحت: مبعىن] ما رحب[ ، وكذلك عبارة]ريكث[ الصلة االمسية]+ ما[

الصلة ]+ ما[ ، فهي مجلة قدمية أيضاً مركّبة من األصل املوصول)اسم مكان( مبعىن مكان واسع] مرحب[

  5".رحب" الفعلية

الثالثي ارد الصحيح، من ) ِمفْعيل(  فهي6،)اِملسِكني( وورد هذا البناء مرة واحدة ممثّال يف كلمة

سكَن يسكُن سكىن وسكُوناً، إذا أقام باملكان، فهو ساِكن، واملبالغة فيه ِمسِكني، : أي) فَعلَ يفعل( من باب

 وأما داللتها يف البيت، فإنها تدلّ على الضعف والذّل، وقلّة املال 7.الذّي الشيء له يكفي عياله: وتعين

  .وسوء احلال

                                                 
��ب، 1	
 ).4/268(ا
2 ،�$%�&
 ).2/179(#�ح ا
��: أي 3ّ
 .115: ه>�ي %�E[، ا
���$� ا
B5Cُ<، ص.�mّآs$�ة ا
 115: م ن، ص 4
 .116- 113: ه>�ي %�E[، م س، ص 5
 .6/61ا�I ?�7ّر  6
 ).�	I(ا
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، ومل "ِمسكينة:"للمذكّر واملؤنث إذا قُِصد ا املبالغة، أما إذا عنوا ا املؤنث فقالوا) ِمفْعيل( وتأيت

، ومجع »ِمسِكينون« :يقصدوا املبالغة شبهوها بفقرية، وهلذا سوغوا مجعها مجع تصحيح املذكّر فقالوا

  1.»ِمسِكينات« :تصحيح املؤنث فقالوا

  2.للمبالغة شاذّ ال يقاس عليه" ةامرأة ِمسكين" :وقوهلم

 ـفة املـالصهةـشب:  

سبقت اإلشارة إىل أنّ الصفة املشبهة باسم الفاعل تصاغ غالباً من الفعل الثالثي ارد من مصدر 

  ).فعل( ، وقليال ما تصاغ من مصدر الفعل املتعدي)شرف(و) فرِِِح(الفعل الالّزم، حتت باب 

، فَعل، ِفعِِِْل، )فعالء( فِعيل، أفْعل : املشتق جاء على األوزان اآلتيةمن هذاوما أمكن إحصاؤه 

  ).فُعل، فَِعل، فَعالن، فَعال، فَيِعل، فَعل

ومشلت هذه الصيغ الصحيح واملعتلّ، واملفرد واجلمع، والنكرة واملعرفة، وجاء أغلبها من بايب 

)وفَِرح فرها تكون فيما دلّ على الثبوت، الالّزمني، ومها البابان الرئي) شفة املشبهة ، ألنسيان للص

، ألنه يغلب )فِعل(، ألنه يدلّ على الغرائز والطبائع وحنوها، كما تكثر يف )فعل(واالستمرار، وهلذا تكثر يف 

 3.هيف األدواء الباطنية والغيوب الظاهرة واحللي واألحزان، وهي غالباً ما تكون الزمة لصاحبها مستمرة في

دخل وخرج، قام : ، ألنّ األغلب فيه التعدي، وما جاء منه الزماً فليس مبستمر من ذلك)فعل(وتقل يف 

  4.وقعد

                                                 
 )�	I(ا
�G�ّن، 1
 .�M% :155 ا
I�3 */�وة،م س، ص 2
3 ،�$%�&
�$/�، ص)1/148( #�ح ا* I579: ، وا� . 
 .218: ���� �� ����ج، م س، ص 4
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سعيد : بعري وقضيب، والصفة مثل: تأيت هذه الصيغة امسا وصفة، فاالسم حنو: غة فَِعيلـصي -1

الالّزم املضعف ) فعل( مصدر ظريف، شريف، وكرمي، ومن:  حنو2)فَعل( وتصاغ غالباَ من باب 1وشديد،

  .الالّزمني) عف وعال( من 3عفيف وعلي: أو املعتلّ الالّزم حنو

  : مرة موزعة كمايلي) 68(وقد وردت هذه الصيغة مثاين وستني 

لطُف ( من 8/47لطيفاً : أذكر منها: مرة يف قصائد ابن عمار) 29(تسعاً وعشرين -

من                                                                                                                                                                                                                   (3/62، ذكي )من أِنق يأنق (1/45، أنيق )لَقمن ذِلق يذ (5/46، ذَليق )يلطُف

من سرا  (1/62) أي سخي(، سري )من سنا يسنو (6/62) أي رفيع(، سِني )ذكَا يذْكو

  ).من قلّ يِقلّ (11/77، قليل )من رق يِرق (21/43، رقيق )يسرو

، )فرد يفرد( من 11/38فريد : أذكر منها: مرة يف قصائد ابن علي) 39(وتسعا وثالثني  -

، )من قر يِقر (1/91، قرير )من خبث خيبث (6/56، خبيث )من عظُم يعظُم (8/48عظيم 

 د (7/37رشيدد يرشق (2/95، صديق )من رشق يصدمن صد( عيدالس ،)من 2/84 

  ).من شِقي يشقَى (3،82والشِقي ) من شجا يشجو أي حِزن (7/76، شجي )سِعد يسعد

فعل ( الثالثي الالّزم الصحيح، واملعتل، واملضعف، من بايب نالحظ أنّ هذه الصيغ جاءت من

 .الالّزم، كما جاءت دالّة على ثبوت الصفة لصاحبها على وجه الدوام واالستمرار) وفِعل

 والصفة 4أَيدع وأَجدل،: وتأيت هذه الصيغة امسا وصفة، فاالسم حنو): فعالء(غة أفْعل ـ صي-2

الالّزم، الدال على لوٍن، أو عيب ظاهر، أو مجال " فِعل"غ غالبا من مصدر  وتصا5.أصفر وأبيض: حنو

يف األطراف، وتقلّ :  وذكر ابن جين أنّ اهلمزة أكثر ما تزاد أوال وآخراً، أي6).فعالء(ظاهر، واملؤنث منه 

                                                 
��ب، 1	
 ).4/267(ا
2 ،�$%�&
 ).1/148(ا
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تقلّ يف أسود، أبيض، أمحر، سوداء، بيضاء ومحراء، وتكثر يف الصفات و: يف الوسط، مثل: حشوا، أي

  1.األمساء

، ومثاين )أَفْعل(مرة بصيغة املذكر ) 26(مرة، ستا وعشرين ) 54(وورد هذا البناء أربعا ومخسني 

  :تتوزع كمايلي) فعالء(مرة باملؤنث ) 28(وعشرين 

  :مرة يف قصائد ابن عمار، أذكر منها) 22( اثنني وعشرين -

، )من حِور حيور (4/42 3وأحور) ي حيويمن حِو (4/42 2أَحوى: حنو) أفعل(على صيغة 

  6).من جعد جيعد (2/51، وأجعد )من دِعج يدعج (5/42 5، وأدعج)من هِيف يهيف (4/42 4وأهيف

من صِهب  (2/60، صهباء )من حسن حيسن (18/51حسناء : حنو) فعالء(وعلى صيغة 

  ).من ابيض يبيض (4/52 والبيضاء 7،)يصهب

                               مرة يف قصائد ابن علي، فمن صيغة) 32(ني وثالثني  واثن-

 10،وأغْيد)من هِوج يهوج(3/39 9، وأهوج)من رعن يرعن(3/39 8أرعن: حنو) أفْعل( 

  ).من محق حيمق (11/69وأمحق) من خِرس خيْرس(14/48وأخرس) من غِيد يغيد(3/42

، )من حِور حيور(4/40، وحوراء )من اسود يسود(14/39داءسو: حنو) فعالء(وعلى صيغة

  ).من مشُخ يشمخ(3/92، ومشخاء)من وِطف يوطَف(3/91 11والوطْفاء

                                                 
1 ،v5<7
 ).273- 1/272(ا
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الالّزمني، حتمل ) فِعل يفعل(وجاءت هذه األمثلة كلّها من الثالثي الالّزم الصحيح واملعتلّ، من بايب

، فهما من الثالثي املعتلّ العني الزيد )البيضاء وسوداء(وأما صيغيت. دالالت اللّون، والعيب واجلمال

  ).بِيض وسِود(واألصل) ابيض واسود(حبرفني

حِمر وال بِيض وال صِفر، وإنما ينظر يف هذا إىل : فقد جاء عن الفراء أنّ العرب ال تقول

  1.ابيض وابياض، وامحر وامحار، واصفر واصفار: السماع، ويقال

ذهب القدماء إىل أنّ هذه الصيغة أكثر ما تكون يف املصادر، وخباصة من : غة فَعلـ صي-3

 وعلّل املربد كثرة شيوع 2.قياسياً، ومن مثّ عدوه أصالً) فَعل(املتعدي، إذ جعلوا جميء املصدر منه على 

  3.هذه الصيغة يف املصادر لقلّة أصوهلا وخفة حركاا

: حنو). فعلة(الالّزم، واملؤنث منها على ) فعل (، فتصاغ من مصدر وأما إذا كانت صفة مشبهة

  4. سهلة- ضخمة، وسهل–ضخم 

  : مرة، تتوزع كما يأيت) 31(وورد هذا البناء إحدى وثالثني 

من غض  (12/42غض : مرة يف قصائد ابن عمار، ومن هذه املشتقات) 13( ثالث عشر-

من طاع يطوع طوعاً، وطواعة  (19/43ع ، طو)من رطب يرطب (12/42، رطب )يغض

 والسلس 5.طاع يطاع وأطاع الن وانقاد: قال ابن سيدة. وطواعية، وطاع يطاع لغة جيدة

  ).من شلخ يشيخ (2/62، وشيخ )من سلس يسلس (9/65

صار : أي) من وثق يوثق (14/39وثق : مرة يف قصائد ابن علي، حنو) 18(  ومثاين عشر-

: من شر يشر ويشر أي (8/49، وشر )من عذب يعذب (5/98دب وثيقاً حمكما، والع
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 والفذُّ 2حن،: من صبا يصبو صبوة وصبابة، أي (18/39 و 16/37 وصب 1.عاب

  ).من عبد يعبد (9/94، وعبد )من فرد يفرد (6/39والفَرد ) من فذّ يفذّ (1/32

فعل (بواب الفعل، فجاءت من ومشلت هذه األمثلة الصحيح واملعتلّ الالّزم، كما مشلت أغلب أ

 ).فعل يفعل(و) فعل يفِعل(، و)فِعل يفِعل(، و)يفعل

أنها كانت يف األصل صفات مث ) الفذّ، الفرد، الشيخ والعبد(ومن املالحظ أيضاً على املشتقات 

  3.، فصارت غالبة يف األمساءاالمسيةتطورت وانتقلت إىل 

هذه الصيغة بأفعاهلا، وجدناها تأيت من مجيع أبواب الفعل عالقة  إذا نظرنا إىل: غة ِفعلـ صي-4

 ويرى ابن 4.، إذ هو أقلّ األبواب شيوعاً، لذا مل جيعله سيبويه من أبواب الفعل الرئيسية)فِعل يفِعل(ما عدا 

  5).ِسحر(شاذ، إذ مل يحص منها إالّ ) فَعلَ يفْعل(خالوية أنّ ورودها من 

  : مرات موزعة كاآليت) 09(ووردت هذه الصيغة تسع 

: من خِدن خيدن أي (5/46) مجع ِخدن(أخدانه : يف قصائد ابن عمار) 02( مرتني -

  7).الغفلة: من غر يغر والغرةُ (8/66 والغر 6صاحب،: صِحب، وخادن يخاِدن

 7،46وِإلْف ) من طاب يطيب (12/48ِطيب : مرات يف قصائد ابن علي) 07( وسبع -

من صرف يصِرف، والصرف اخلاص  (3/90، والصرف )من إِلف يأْلَف (14/90و

  9).الصداقة: من خلَّ ِخيلُّ واخلُلّة (1/91، واِخللُّ 4/91 واِخلدن 8،.)البحت
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و )فعل يفِعل(وجاءت هذه املشتقات من الصحيح السامل، واملضعف الالّزمني، وتضمنت بايب 

 ، فهما يف األصل صفتان، مث غلبت عليها االمسية)اِخللّ واِخلدن: (الكلمتنيوأما ). فِعل يفعل(

، الذي )فِعل يفِعل( ترتبط هذه الصيغة أيضا جبميع أبواب الفعل باستثناء باب :غة فُعلـ صي-5

  1.يعد من أبواب الفعل الفرعية، لقلّة شيوعه يف االستعمال

، لذا جندمها متداخلتني يف كثري من املسائل، )فُعل(ويذهب بر وكلمان إىل أنها ناشئة عن صيغة 

 فإنها كثرياً ما تخفّف إىل 2قليلة الشيوع يف العربية خالفاً للّغات السامية كالعربية مثال،) فُعل(ولكون 

) فُعل (عن) فُعل( فقد حيدث العكس فتتطور 3ذُعر يف ذُعر، وفُقْر يف فُقُر، ونذُر يف نذُر،: ، من ذلك)فُعل(

  4: وفق قانون االتباع

  تباعفُعل   ـــــ فُعل لال

  .فُعل   ـــــ فُعل للتخفيف

، والعكس صحيح، بدليل )فُعل(، دون أن يشركها فيه )فُعل(وقيل إنه ينفرد أي مثال بصيغة 

  5. األخرىإنّ كلّ واحدة متطورة عن: تكاثفهما يف كثري من السياقات، ولعلّ ذلك الذي من أجله قيل

 يغة ستعة كمايلي) 06(وقد وردت هذه الصات موزمر:  

حسن وابيض، : من غر يغر أي (14/44غُرة : مرات يف قصائد ابن عمار) 04( أربع -

، ومر )من حال حيلو (2/47 وحلو 6والغرة بالضم بياض يف جبهة الفرس فوق الدرهم،
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من حلَك حيلُك، واحلَلَك بفتحتني  (1/60 وحلْكة 1،)ح مرارةًمن مر مير بالفت (2/47

  2).السواد

من خالَ خيلُو خالًء  (1/91، وخلْواً 1/68حلْو : يف قصائد ابن علي) 2( ومرتني -

  3).وخلُواً

و )فَعل يفْعل(وجاءت هذه املشتقات من الصحيح السامل، واملضعف، واملعتلّ، الزمة على بايب 

 .دالّة على احلسن واللّون والذّوق واخللو) فعل يفعل(

الالّزم، الذي ) فَِعلَ(نص أئمة اللّغة على أنّ هذه الصيغة تأيت من مصدر :    غة فَِعلٌـ صي-6

 وأِشر، وما وِجع، وتِعب،وضِجر، وشِرس، وبِطر: يدلّ على األدواء الباطنية، جسمية كانت أم خلْقية، حنو

فِرح، : حنو.  أو ما يضادها كالسر والزينة4ب،حِزنٌ، وكِمد، وحِر: غتمام، حنوا كاحلزن وااليشبهه

ِلسوس ولِبق ،وفِطن ،5.وطِرب  

، إذْ إنّ هذه األخرية متطورة عنها، وهو ما )فَِعل وفِعيل(وذكر فاليش أنّ هناك عالقة متينة بني 

ل الددعى بالتحوي6.يغاخلي للص  

عِسر وعِسري، ورِفق ورفيق، وبِطن : وتتعاقب الصيغتان يف أمثلة كثرية رواها العلماء، ومن ذلك

  7...وبطني، وفِقه وفقيه، وفِطن وفطني

سلْس، ودنس ونجس، وشكْس، كما : حنو. بسكون العني) فَعل(إىل ) فِعل(وقد ختفّف صيغة 

  8. وكِتف على كتٍف، وكَِبد على كبٍدفِخذٌ على فخٍذ،: تخفّف يف األمساء حنو
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  : مرات تتوزع كاآليت) 08(ووردت هذه الصيغة مثاين 

ار ممثّلة يف املشتقة واحدة يف قصائد ابن عم10/69احلَِصر : مر)  رواحلَص ،رصحي من حِصر

  1.ضاق واحنبس: حِصر صدره أي: ضيق الصدر، يقال

من  (3/76، واأللف )من فصح يفصح (3/49فِصح : لييف قصائد ابن ع سبع مرات -

 4/88 وقِلق 3،)من نِقه ينقَه فهو ناِقه ونقية (7/81 ونِقه 2)أِلفض يأْلَف، واألِلف األليف

:  وكَِلف أي4).املرض: من دِنف يدنف والدنف (3/91 و9/87، ودِنف )من قِلق يقلَق(

  ).من كِلف يكلَف (5/91 5مولع

، كما )فِعل يفعل(ت هذه املشتقات من الثالثي ارد الصحيح الالّزم، وكلّها من باب وقد جاء

  .األِلف مبعىن األليف، والنِقه مبعىن النقيه، والفِصح مبعىن الفصيح: حنو) فِعيل(مبعىن ) فِعل(وردت 

سعدان، :  حنوفاالسم. ذهب الصر فيون إىل أنّ هذه الصيغة تأيت امساً وصفة: غة فَعالنـصي-7

  6.عطْشان، وشبعان، وريان وغضبان: ، والصفة حنو)اسم نبات(والضمران 

 حرارة باطنية ليست بداء، الالّزم الدال على خلو أو امتالء، أو) فَِعلَ(وتبىن قياساً من مصدر 

ا ما كان من أم«:  يقول سيبويه8.عي والشبالعطش واجلوع والغضب واللّهف والر: حنو) فعلى (7واملؤنث

، ويكون الفعل على )الفَعل(، ويكون املصدر )فعالن(اجلوع والعطش، فإنه أكثر ما يبىن يف األمساء على 

  9.»ظِمئ يظمأُ ضمأً، وهو ظمآن: لك حنو، وذ)فعل يفعل(
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  :مرات موزعة كالتايل) 07(ووردت هذه الصيغة سبع 

من وسن يوسن وسنا، والوسن  (5/42واسنان : مرات يف قصائد ابن عمار) 05(مخس  -

 ونشوان 2،)الفرح: من جذل جيذل جذال، واجلذل (6/42 وِجذْالن 1،)عاسالن: والسنة 

  ).من روي يروى (8/42 وريان 3)رمن نشي ينشى نشوة أي سِك (7/51 و 7/42

مؤنث غريان أو غيور، غار يغار غريا  (8/75غريى : يف قصائد ابن علي) 02(ومرتني  -

  .من حار حيار (4/88 وحريان 4،)، ورجل غيور وغريان، وامرأة غيور وغريىوغرية

، )فعل يفعل(، و)فعل يفعل(وجاءت هذه املشتقات من الالّزم، الصحيح واملعتلّ، من بايب  

 ).غريى وحريان(والباب األخري شاذّ 

حمدثني، فهي هذه الصيغة من الصيغ اليت حظيت باهتمام الدارسني قدماء و: غة فعالـ صي-8

صيغة مصدرية تارة، وفعلية تارة وامسية تارة أخرى، وقد حتدث سيبويه عن معانيها وارتباطها بالفعل يف 

 5.أكثر من موضع

طواف، والصفات : أتان، وأمساء املعاين حنو: وهي كثرية الفروع، إذ يأيت منها أمساء  األعيان حنو

  7.يغ وهذا ما يسمى بظاهرة تناسل الص6.جبان: حنو
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  :مرات موزعة كاآليت) 05(وورد هذا البناء مخس 

من شف يشف شفيفا وشفوفا، أي رق حتى  (6/47شفاف : مرتني يف قصائد ابن عمار -

من حلّ  (10/47 وحالل 1).رقيق: ح الشني وكسره أيتيرى ما حتته، وثوب شف بف

  ).حيلّ

من ابيض يبيض بياضاً  (2/75 و8/39بياض : مرات يف قصائد ابن علي ) 03(وثالث  -

  ).من جنب جينب (11/67 جبان 2،)وابيضاضاً وابياض ابييضاضاً

 12/52) عباب: (بضم الفاء مها) فُعال( على صيغة د وردت يف قصائد الشاعرين كلمتانوق

: ل، وزال)من زل يزل( البن علي 06/98) زالل ( و 3كثري املاء،: ، وعباب)من عب يعب(البن عمار 

 4.عذب بارد

وجاءت هذه الصيغ من الصحيح السامل، واملضعف، واملعتلّ من الالّزم، ومشلت أغلب أبواب 

: ومنها ما انتقل من الوصفية إىل االمسية). فعلَ يفعل(و ) فعلَ يفْعلُ(و) فِعلَ يفعل(و) فعل يفِعلُ: (الفعل

 .كاحلالل

سيد، وجيد، :  حنو5. الصيغة ال تأيت إالّ من املعتلّذهب سيبويه إىل أنّ هذه:لغة فَيِعـ صي-9

إالّ . يف غري املعتل) فيِعل(بفتح العني، وال ) فَيعل(بضم العني، وال ) فَيعلْ(وميت، ومل يأت يف الكالم العريب 

 6).اسم امرأة(صيقَل : ما شذّ يف الصحيح حنو

سيد : حنو). فيِعلةٌ: (تعدي، املعتل العني، واملؤنثالالّزم زامل) فَعلَ( ويصاغ هذا البناء من مصدر 

ب وطيدة، وطي1.بةوسي 
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  : فقط موزعتني كما يلي) 02(وورد هذا البناء مرتني 

  ).من مات ميوت (19/47ميت : مرة واحدة يف قصائد ابن عمار -

  .من ساد يسود سيادة (11/89سيد :  ومرة واحدة يف قصائد ابن علي -

وقد حدث فيهما . ، من الالّزم)األجوف الواوي(الكلمتني من الثالثي ارد املعتلّ العني وكلتا 

، مث أدغمت الياءين )مييت(،فقُلبت الواو ياًء )ميِوت(أصله ) ميت(إعالل وقلب مثّ إدغام، وهو مايعين أنّ 

 ).سيد(، وكذلك كلمة )ميت(

 يف حروف الفم أكثر واإلدغامء من حروف الفم، وسبب انقالب الواو ياًء وليس العكس أنّ اليا

  2.منه يف حروف الطّرفني، كما أنّ الياء أخف من الواو، فهربوا  إليها لغرض اخلفّة

ذكر الصرفيون أنّ هذه الصيغة تأيت امسا وصفة، وتستوعب أبواب الفعل الثالثي : غة فَعلْـ صي-10

 هذا إن كان امساً، أما إن 3.، سواء كان صحيحا أم معتال)ل يفعلفِع(الشائعة، وهي مطّردة يف الفعل الالّزم 

  4).فِعيل(هو ) فعل(املضموم العني، وإن كان الغالب يف ) فعل(كان صفة، فإنها تأيت من 

) فَعل(، كظريف وشريف، ودونه )فِعيل (- بالضم-)فعل(وقياس الوصف من «: يقول ابن هشام

كبطل ) فَعل(كأَخطَب، إذا كان أمحر إىل الكُدرة، و) أفْعل(خم، ودوا  كشهم وض-  بسكون العني–

: كِعفْر أي) ِفعل(كجنب، و) فُعل(كشجاع، و*  بالضم-)فُعال( كَجبان، و-) بالفتح-)فَعال(وحسن، و

  5.»شجاع ماكر
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رات يف قصائد ابن  ثالث م، تكررت)فىت(وورد من هذا البناء مشتق واحد فقط، متثّل يف كلمة 

فِتي يفْتى، فهو فِتي السن ): من الثالثي ارد الالّزم، املعتلّ الالّم الناقص) (أي فىت(وهذا املشتق  1عمار،

  .الالّزم) فِعل يفعل(من باب ). الشاب: بين الفتاِء، والفتاُء ممدود مصدر الفِتي، وهو الشباب، والفىت

  .صل صفة، مث انتقلت إىل االمسية، فصارت غالبة يف األمساءيف األ) الفىت(وكلمة 

وآخر ما أختم به هذا املبحث هو أنه مثّة صيغ مساعية للصفة املشبهة، من الثالثي ارد وغريه، 

  2.وهي كثرية جداً

  : ومما ورد يف قصائد الشاعرين أذكر ما يلي

من الثالثي (، )فَِعيل(على وزن ) وِلي: ( واألصل،)مفْعل( وجاءت على وزن 3):موىل (- 1      

املُعتق، وابن : كلذ من وِلي أمر شيٍئ، واملولَى: وِلي يِلي وؤاليةً، والويلُّ): املثال الواوي(ارد، املعتلّ الفاء 

  4).العم والناصر، واجلار، واحلليف

فَِعل (على وزن ) سِلس وسلْس: ( واألصل،)الفَعالل( وجاءت على وزن 5):السلْسال (- 2     

املاء العذْب السِلس، : سِلس يسلَس والسلْسلُ والسلْسال: من الثالثي الصحيح ارد، الالّزم(، )وفَعل

  6.هو البارد أيضاً: السهل يف احللْق، وقيل
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  :ولـفعـم املـاس

ن، جاء من ارد، و املزيد الثالثيني، ومن قصائد الشاعريإنّ ما رصدته من صيغ اسم املفعول يف 

  : وسأتناول هذا املبحث وفق التصنيف اآليت.الرباعي ارد

  .ردـالثي اـول من الثـفعـم املـاس-1

  :زيدـالثي املـن الثـول مـم املفعـاس-2

 .رفــحب زيدــامل  - أ

  .رفنيــزيد حبــامل  - ب

 .زيد بثالثة أحرفـامل     -ج

  .ردـاعي اـربـن الـ مولـفعـم املـاس-3

  .ابهـري بـول على غـفعـم املـاس-4

 :ردـالثي اـن الثـول مـفعـم املـاس: أوال

فُِعل يفعل (قرر علماء العربية أنّ اسم املفعول من الثالثي ارد يصاغ مما مل يسم فاعله على وزن 

هذا البناء يف العرف اللّغوي نوع من املغايرة يف ، سواء أكان من الصحيح أم من املعتلّ، و)فهو مفعول

  1.املخالفة: الصيغ أي

  :مرة تتوزع كما يأيت)42( وورد اسم املفعول من هذا الباب اثنني وأربعني 

، معسول 4/41، املطْلول 2/41احملزون : يف قصائد ابن عمار) 19(تسع عشر مرة  -

، املمنوح 3/43، املعدود 10/42، مقصور 10/42، موقوف 8/42، ممشوق 7/42

، مطلولة 3/50، منهوبة 5/46، مشبوبة 1/46، مفصوم 13/43، موقوف 4/43
                                                 

 .121: ������ ����ج، م س، ص 1
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، املطلول 17/63، حمروس 10/62، املطبوع 5/59، املشغوف 3/52، مزفوفة 1/52

  .10/65، املطلوب 1/64

طلولة ، م16/38، موقوفاً 6/37احملزون : مرة يف قصائد ابن علي) 23(وثالثاً وعشرين -

، متبوعة 11/67، مشهور 13/56، حمفوفة 5/76 و2/49، املعهود 4/84 و12/39

، املرجو 2/81، املغرور 5/80، منشورة 10/75، املهجور 15/72، مسلوب 4/68

  .3/92، مشفوعي 7/91، املصدوع 6/83، ممقوتا 5/83، موقوتا 5/82، احملروم 6/81

 السامل واملضعف، واملعتلّ واملذكّر واملؤنث، واملعرفة ومشلت هذه األمثلة الثالثي ارد الصحيح

: ، فهما من معتلّ الالّم فاألصل   فيهما )الوة واملرجو: (وأما الكلمتني. والنكرة، وكلّها من املفرد

)ووجة واملرلُووفأدغمت الواو األوىل يف الثانية) ا. 

  :زيدـالثي املـن الثـول مـفعـم املـاس: ياـانـث

إنّ قضية اسم املفعول من الثالثي املزيد من القضايا غرب املستقلّة، فهي تشترك مع قضايا أخرى، 

، فسميت عند بعضهم بامليميات أو األبنية )م(كاملصدر امليمي، وامسي الزمان واملكان، واسم اآللة بالسابقة 

إالّ بالسياق، فكلّما تتفق يف صياغتها من غري  تداخل هذه املوضوعات جيعل التفريق بينها صعباً 1.امليمية

فاملكان واملصدر «: يقول سيبويه. الثالثي ارد بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة، وفتح ما قبل اآلخر

يبىن من مجيع هذا بناء املفعول، ألنّ املصدر مفعول، واملكان مفعول فيه، فيضمون أوله كما يضمون 

  2.»املفعول 
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  :رفـزيد حبـمل ا-أ

: اآلتية) أي صيغ املزيد حبرف( من أمثلة يتفق مع هذه القاعدة، ومشل الصيغ وما أمكن رصده

  ).مفْعل ومفَعل

وتأيت هذه الصيغة اسم مفعول من الثالثي املزيد باهلمزة يف أوله، املبين ملا مل يسم فاعله : مفْعل -

ل فهو مرسل، وال فرق بني اسم الفاعل واسم املفعول من املزيد، إالّ كسر ما أُرِس: حنو) أُفْعِِل فهو مفْعل(

   2.كمخدع، وحنوه) مفعل( وقد تأيت بعض األفعال على وزن 1.قبل اآلخر يف األول، وفتحة يف الثاين

  :مرة، تتوزع كاآليت) 12(ووردت هذه الصيغة اثنيت عشرة 

 19/47، مشكَال 19/52 و15/47مغلَقاً : عمارمرات يف قصائد ابن ) 05(مخس  -

  .15/52، ومنظَم 3/62و

، مغرم 1/71، معرق 8/69، مغلَق 1/68مهرق : مرات يف قصائد ابن علي) 07(وسبع -

  .5/96 و6/87، واملُحال 5/93، املُراد 5/91

 املذكّر، والنكرة واملعرفة، وجاءت أمثلة هذه الصيغة أغلبها من الصحيح السامل، وِمشلت املفرد

وكلّها على وزن الفعل املضارع املبين للمجهول مع إبدال حرف املضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل 

األجوف (، من معتل العني )املُراد واملُحال(اآلخر، وقد يكون الفتح مقَدراً كما هو ظاهر يف املثالني 

، فنقلت الفتحة من حرف العلّة إىل الساكن )املُرود واملُحول: (أصلها، و)املُفَعل(، فهما من وزن )الواوي

 3.قبله، مث قُلبت الواو أِلفاً

                                                 
��ب، 1	
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فُِعل (وتأيت هذه الصيغة اسم مفعول من الثالثي املزيد بتضعيف العني ما مل يسم فاعله :  مفعل-

) فعل( وقد أشرنا إىل أنّ أكثر ما تستعمل له 1.طُهر فهو مطَهر، وسمي فهو مسمى: حنو). فهو مفعل

  .الداللة على التكثري واملبالغة يف الفعل

  : مرة، تتوزع كاآليت) 23(ووردت هذه الصيغة ثالثا وعشرين 

، مسلَّم 1/47، منعما ومعذّبا 15/45مقيدا : مرات يف قصائد ابن عمار) 10(عشر  -

، 3/65، مولَّعة 17/63، مقدساً 16/63، منعما 2/60عتقة ، م18/52، معطَّرة 2/47

  .5/65مدلَّهاً 

، مذمم 6/39، مخرباً 8/38مفصال : مرة يف قصائد ابن علي) 13(وثالث عشر  -

، مولّها 3/76 و2/96، املُتيم 4/75، مصوغة 14/69، مرمض 14/56، مرصعاً 3/40

  .8/97، معنى 6/95، املركّب 3/91 ، متيما3/89ً، مرصع 2/88

وجاءت هذه األمثلة من الصحيح واملعتلّ، ومشلت املفرد بنوعيه، والنكرة واملعرفة، والكلمة 

تِعب : وعِني بالكسر عناًء أي«: فقد جاء يف خمتار الصحاح للرازي قوله. متعب: مبعىن) معنى(األخرية 

فاملقصود ا يف بيت ) معتقة( وأما كلمة 2.»املُقاساة: اه، وتعنى هو، واملُعاناةعاناه وتعن: يقال. ونِصب

 3.»واملعتقة اخلمر اليت عتِِّقت زمانا حىت عتقَت«: جاء يف اللّسان البن منظور قوله. اخلمر القدمية: القصيدة
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  )مفْعلّ: (رفنيـد حبـزيـ امل-ب

، ويأيت غالباً ) املزيد حبرفني ملا مل يسم فاعله افْعلُّّ يفْعلُّ فهو مفْعلٌّوتأيت هذه الصيغة من الثالثي

حِمر : احمرذَوجهه، فهو يف معىن:  حنو1.ملعىن واحد هو املبالغة يف قوة اللّون أو العيب، وال يكون إالّ الزماً

  2.، احولّ واعوجاخضر، اسود، ابيض، اعور: وجهه، إالّ أنه أبلغ، وكذلك

  : مشتقّات، تتوزع كما يأيت) 05(ا البناء مخس وورد من هذ

: من الثالثي املزيد حبرفني (1/45) مفْترة(مشتق واحد يف قصائد ابن عمار ممثّال يف كلنة  -

االنكسار : قِويت فترتها، والفترة: سكن بعد حدة والن بعد شدة، فهيتعين: افْتر، أي 

  3).ضعفوال

، دالّة 10/36، واملُخضر 10/36 و3/36مخضرة : وأربع مشتقّات يف قصائد ابن علي -

الدالة على قوة العيب ) من اغتر (4/39واملُغتر ..على قوة اللّون، أي قويت خضرا

  4.»والغرور بالضم ما اغْتر به من متاع الدنيا«.وكثرته، أي كثري الغرور

 .هذه األمثلة من الصحيح الالّزم، دالّة على قوة اللّون والعيبفقد جاءت 

  ):مستفْعل(رفـالثة أحـزيد بثـ امل-ج

استفِْعل يستفْعل (وتأيت هذه الصيغة اسم مفعول من الثالثي املزيد بثالثة أحرف ملا مل يسم فاعله

اً، وأكثر ما تطّرد يف اسم املفعول واسم املكان،  ومصدراً ميمي5كما ترد أيضاً اسم مكان،). فهو مستفْعلٌ

  6.ويفصل بني ذلك بالسياق
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من الفعل الثالثي املزيد  (1)مستهام( واحد، متثّل يف كلمةيف مشتق) 02(وورد هذا البناء مرتني

 هام يف البرية، وهامت اإلبل على وجوهها،«:قال الزخمشري يف أساس البالغة). استهيم(بثالثة أحرف

ومن ]. بالضم[ا هيام وإبل ِهيم عِِطاش، و[...] عطشان: ال يتماسك، ورجلٌ هيمان: ورمل هيام بالفتح

  2.»وهو اجلُنون والِعشق] بالضم[به هيام هو هاِئم بفالنة ومستهام، وقد هام ا، ويمته، و: ااز

، مث نِقلت الفتحة من )مستهيم:(أي) ليائياألجوف ا(معتل العني) مستهام(وقد جاء هذا املشتق

  ).مستهام(حرف العلّة إىل الساكن قبله، وقُلبت الياء ألفاً فصار

  )مفَعلَلٌ(ردـاعي اـربـن الـل موـفعـم املـاس: ثاًـالـث

م مضمومة، ال خيتلف اسم املفعول من الرباعي ارد يف صوغه من الثالثي املزيد، فكالمها أوله مي

  ).مفَعلَلٌ(أي من الوزن.وما قبل آخره مفتوح

  :وأحصيت من هذا البناء مشتقّني فقط مها

1-)ففْههم(،اعرينات يف قصائد الشر ثالث مرفهو3، وتكر )درباعي امن الر : فِْهفه

َ فْهف الرجلُ، إذا «: قال ابن األعرايب4).ضامرة البطن، ومهفَّفة أيضاً: أي. يهفْهف فهو مهفْهف ومهفْهفة

  .وهذا التعريف األخري يتناسب ومقصود الشاعرين يف النص5.»مشِِِِِق بدنه فصار كأنه غُصن يِميد مالَحةً

والزخرف يف «، .)مزين: زخِرف يزخرف فهو مزخرف أي(، من الرباعي ارد)مزخرفاً(-2

هذا األصل، مث . الذّهب: الزخرف: قال ابن سيدة. املزين: نة وكمال حسن الوجه، واملزخرفالزي: اللّغة

  6.»نظّمه: وزخرف الكالم. سمي كلّ زينة زخرفاً
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تأكيد ملا ذهب إليه الدارسون قدماء وحمدثني، من أنه كلّما كثُرت ) مفَعلَل(وقلّة هذا الصنف

  1... فالثالثي أكثر وروداً من الراعي ، والرباعي أكثر من اخلماسي وهكذاحروف الكلمة قلّ استعماهلا؛

أصالً رباعياً ) 15(وذكر فاليش أنّ بعض الدراسات القرآنية كشفت عن وجود مخسة عشر

أصالً ثالثياً، وهي نسبة ضعيفة جداً إذا قيست بالنص القرآين، ) 1160(فحسب، مقابل ألف مائة وستني

  2.صدر األساس للّغة العربيةالذي يعد امل

 لّسان، تقع على السمع أحسنخفيفةً على ال كانت الكلمة قليلة األحرف كانت فكلما«

  3.»موقٍع

  ابهـري بـول على غـفعـم املـاس: عاـراب

وقد أحصيت يف قصائد الشاعرين بعض أمساء املفعولني، وهي مشتقّات مساعية، خالفت األوزان 

  : لكنها حتمل داللة اسم املفعول، وهي كاآليتالقياسية املذكورة،

 6 مبعىن املقتول، وطعينا5 مبعىن احملبوب، والقتيل4احلبيب: فِعيل مبعىن مفعول، حنو -1

  . مبعىن مصروع8 مبعىن مطروح، وصريع7مبعىن مطعوناً، وطريح

  . مبعىن مغرق9غريق: فِعيل مبعىن مفْعل، حنو -2

  . مبعىن املُستشهد10هيدالش: فِعيل مبعىن مستفعل، حنو -3

 . مبعىن مرسل11رسول: فَعول مبعىن مفْعل، حنو -4

                                                 
 .151:  ����ج، م س، ص����� � 1
 .155 و53: ا
���$� ا
B5C<، ص 2
 .151:  ����ج، م س، ص����� � 3
4  6�? I�7ّر 4/69ا�? I11/47، وا�. 
 .6/51ا�I ?�7ّر  5
 .9/61ا�I ?�7ّر  6
7  6�? I7/72ا�. 
8  6�? I1/76 و11/70ا�. 
9  6�? I8/87 و10/68ا�. 

10  6�? I9/93 و13/70ا�. 
11  6�? I2/97ا�. 
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5- َال مبعىن مفْعول، حنوفُع :مبعىن منثور1ثارن . 

 . مبعىن املكتوب2الكتاب: ِفعال مبعىن مفعول، حنو -6

وبِهت بوزن عِلم، أي دِهش «. مبعىن مبهوت3باهت:  مبعىن مفعول، حنوفاعل -7

﴿فَبِهت الذّي :كما قال تعاىل. بِهت: ظرف مثلُه، وأفصح منهماوحتير، وبهت بوزن 

،﴾قال4كَفَرهوت، وال يقال:  ألنه يلٌ مبيت: رجِ 5».باهت وال 

 :يلـم التفضـاس -5

لُ(أنّ اسم التفضيل يصاغ على وزن سبق الذِّكْرأَفْع(ث منهن واملؤن)لَىمن مصدر الفعل )فُع ،

أفْعل (تصرف، البين للمعلوم، التام، القابل للتفاوت، الذي ليست صفته املشبهة علىالثالثي ارد، امل

  6.الالّزم واملتعدي) فعل وفِعل وفعل(وقد ذكر العلماء أنّ اسم التفضيل يأيت بناؤه من). فعالء

  :ومشلت الصيغ احملصاة يف قصائد الشاعرين بعض أحواله، مصنفة على الشكل التايل

  .التعريف) ـال(لتفضيل احللّي باسم ا -1

  .اسم التفضيل املضاف إىل نكرة -2

 .اجلارة للمفصول) ِمن(اسم التفضيل املذكور فيه -3

                                                 
 .15/52ا�I ?�7ّر  1
2  6�? I5/83 و6/49ا�. 
3  6�? I14/48ا�. 
 .258: ا
/��ة 4
��ر ا
�B5ّح، 5Mم).F�.( 
��ب، 6	
 ).1/73(ا
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 :ريفـالتع) ـاَلْ (ـيل املُحلّى بـم التفضـ اس-أوالً

يف القصائد املدروسة، متمثّالً يف الكلمة ) 01(ورد اسم التفضيل من هذا الباب مرة واحدة

وسط يِسط ِسطة، من ): املثال الواوي(، من الثالثي ارد املعتلّ )األوسط(مؤنث) فُعلى(فهي، )الوسطى(

املعتدل من كل شيء، أو العدل واخلري، :  ، والوسطُ- بالضم–وسط : وقيل. الالّزم) فعل يفِعل(باب 

  1.أعدهلم وأرجحهم عقالً: خيارهم، وأوسطهم أي: هو من وسِط قومه، أي: ويقال

األخري واألعدل : يف البيت الشعري فهي مبعىن) الوسطى(ىن الِّدالِلي الذّي حتمله كلمة عوأما امل

  2.واألفضل

، ولكن ال يقصد ا املفاضلة، وإنما هي ) ال(وال ختلو قصائد الشاعرين من ألفاٍظ مقترنة بـ 

د الوصف الذي بلغ منتهاهر .ىل األجلّ،: حنوهل األصفى4هلرم األعلى، ا3املَور5 املَنو6. والقمر اَألن  

  :رةـاف إىل نكـيل املضـم التفضـاس: ياـانـث

  : مرات، تتوزع كما يلي) 07(ورد اسم التفضيل من هذا الباب سبع 

 واالسم من 7،)وهم أوثقُوا للمجد أَوثَق عروٍة: ( مرات يف قصائد ابن عمار) 03(ثالث  -

 فهو من الثالثي ارد املعتلّ الفاء 8صار وثيقاً حمكماً،: أي. من باب ظرف) قوثُق يوثُ(

 واالسم من 9،)وهم أسسوا للْملْك أمشخ قبة) (فعل يفعل(الالّزم، من باب ) املثال الواوي(

أيب زيد (، و)يفعلُفعلَ : ( أي10.من باب خضع) مشَخ يشمخ(الثالثي ارد الصحيح الالّزم 

                                                 
 ).و�q(ا
�G�ّن، 1
4ِ: ، *1
�14/52ا�I ?�7ّر  2 E*َ Iَ7َْ̂   َ%5ِ�َ$3َُك ا
mَ�ْ1ُ< ِمIَ اَ@ْ#َ��ِر  3ًا وِإذا ا
3ُ4ِ�5َ�َ َ*3ْ َن
3  6�? I12/56ا�. 
4  6�? I2/83ا�. 
5  6�? I2/91ا�. 
6  6�? I1/91ا�. 
 .1/61ا�I ?�7ّر  7
��ر ا
�B5ّح، 8Mوث�(م.( 
 .2/61ا�I ?�7ّر  9

��ر ا
�B5ّح، 10M�7(م#.( 
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صار : ، وبلُغَ الرجل)غيبلُبلُغ ( من الثالثي ارد الصحيح الالّزم 1،)ملطبوع أَبلَغُ كاتٍبا

  ).فعل يفعل: ( أي2بليغاً، وبابه ظرف

 من الثالثي 3،)جسمه ضعفاً بأصغِر خاٍمت يتمنطق: (مرات يف قصائد ابن علي) 04(وأربع -

 من الثالثي 4،)، وسقاين ألَذَّ مدامة)فعل يفعلاب صغر يصغر من ب(ارد الصحيح الالّزم 

 من 5،)سوى بأروغ ماكث للعهِد(،و )لفعل يفع(من باب  ) ذّيلَِ-لذَّ(ارد املضعف الالّزم 

، )من باب فعل يفعل) (راغ يروغ (الالّزم ) األجوف الواوي(الثالثي ارد املعتلّ العني 

) وسع يسع سعة: (املتعدي) املثال الواوي (ثي ارد املعتلّ  من الثال6)الصرب أوسع ساحة(

  ).فِعل يفِعل(من باب 

فهو ) وسع(جاءت مضافة إىل نكرة، من الثالثي الالّزم، باستثناء ومن املالحظ أنّ هذه املشتقّات 

 ). يفعلفعل(و )فِعل يفِعل(و) فعل يفعل(و) فعل يفعل(متعد، كما مشلت معظم أبواب الفعل، من 

  ):من اجلارة وارور(يه ـور فـذكـيل املـم التفضـاس: ثاـالـث

لة، حيث وردت فيه من اجلارة حتت هذا الباب من مشتقّات دالّة على املفاضمكن إحصاؤه ما أ

  : مرات موزعة كمايلي) 05(ول مخس للمفض

 الثالثي ارد  من7،)معىن أرق من النسيم: (يف قصائد ابن عمار) 01(مرة واحدة  -

  ).ِعل‘فَعلَ يف(من باب ) رق يرق(املضعف الالّزم 

 من الثالثي املزيد باهلمزة، 8،)سكَارمن طرٍب وإأَفيَق : ( وأربع مرات يف قصائد ابن علي-

أَفَق يفيق إفاقةً وفوقاً، وكل مغشي عليه أو سكران (الالّزم ) األجوف الواوي(العني  املعتلّ

                                                 
 .10/62ا�I ?�7ّر  1
��ر ا
�B5ّح، 2Mم)���.( 
3 6�? I3/69ا�.  
4  I1/76?�6 ا�. 
5  6�? I2/82ا�. 
6  6�? I3/93ا�. 
 .11/52ا�I ?�7ّر  7
8  6�? I14/55ا�. 
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أصوب من ( و 1.قد أفاق واستفاق، واالسم الفُواق بالضم: ذا اجنلى ذلك عنه قيلمعتوه إ

صاب يصوب صوبا، (الالّزم ) األجوف الواوي( من الثالثي ارد املعتلّ العني 2،)املزن

 3.السحاب ذو الصوب: والصيب] فعل يفعلُ: أي[، )قال(والصوب نزول املطر، وبابه 

ج يبهج به، أي فرح وسر، وبابه طرب ( من الثالثي ارد الصحيح الالزم 4؛)ج ِمنهبأَبه(و

، وج يبهج فهو يج من باب ظرف ، فهو ِج بكسر اهلاء، ويج أيضاً]أي فِعل يفعل[ 

فهو لطيف، ) لطف يلطف(م  من الثالثي ارد الصحيح الالّز6؛)ألطف من شاِدٍن( و5.أيضاً

 ].فعل يفعل[ أي 7.فرمن باب ظ

وقد . فهو من الثالثي املزيد باهلمز) أفْيق(باستثناءنالحظ أنّ هذه األمثلة جاءت من الثالثي الالّزم 

هذا املكان : حنو. من مصدر الثالثي املزيد يف أوله مهزة) أفعل(أجاز احملقّقون صياغة اسم التفضيل على 

  8... وأبوك أعطى املال لألغنياء، وليلنا أظلم من ليلكمأقفر من غريه، وأنت أوىل الناس للمعروف،

  9: وأما قول الشاعر

يلَِلخيع اُألاد نسو العوأَد حمقَفَ    ددز ارنا شياملَخ أَِخاِئش محد  

ثل وقوهلم يف امل. حِمد يحمد حمداُ فهو حممود(من الفعل املبين للمجهول ) أمحد(فاسم التفضيل 

  10.)العود أمحد أي أكثر محداً

  11.وصياغته من مصدر املبين للمجهول عد شاذاُ ال يقاس عليه

                                                 
 ).%1ق(ا
�G�ّن، 1
2  6�? I8/90ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 3Mص1ب(م.( 
4  6�? I8/90ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 5Mم)�F�.( 
6  6�? I1/93ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 7Mم )vm
.( 
 .�M% :168 ا
I�3 */�وة، م س،  ص 8
9  6�? I1/84ا�. 

 ).ح37(ا
�G�ّن،  10
 .�M% :168 ا
I�3 */�وة، م س، ص 11
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  :كانـان واملـمزـا الـامس -6

مان واملكان مصوغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه من الثُّالثي ارد  أن امسي الز الذّكر سبق 

بكسر العني، ومن غري الثالثي ارد ) مفِْعلْ(نهما، وعلى بي على وزن مفْعل بفتح امليم والعني ، وسكون ما

  .على زنة اسم املفعول

  :اعرين كان على الشكل التايل من هذه الصيغ القياسية يف قصائد الشوما أمكن إحصاؤه

  ).مفْعلْ ومفِْعلْ( من الثالثي ارد -1

  ).، مفتعل ومفَعلمفْعل( من غري الثالثي ارد على زنة اسم املفعول -2

  

 :ردـالثي اـن الثـكان مـان واملـزمـا الـامس: أوال

ويصاغ امسا الزمان واملكان من الثالثي ارد على هذا البناء إذا كان معتلّ الالّم أو : مفْعل-أ

  .عينه يف املضارع مفتوحة أو مضمومة

لقصائد املدروسة، فقد  هذه الصيغة يف ا مناحلدث وقوع 1ة على مكانوما وجدته من مشتقّات دالّ

  :مرة موزعة كما يلي) 232( وعشرين ورد  ثالثاً

و اسم مكان من الثالثي  فه2)مرأى: (مرات يف قصائد ابن عمار أذكر منها)10(عشر  -

 مجع مبىن، فهو اسم 3)املباين(املتعدي املعتلّ الالّم، و) فعل يفعل(من باب ) ى يرىرأ(ارد 

 4)معبد(املتعدي، املعتلّ الالّم أيضا، و) فعل يفِعل(من باب ) بىن يبين(مكان من الثالثي ارد 

 5)رظَاملنْ: (املتعدي الصحيح السامل، وكذلك) فعل يفعل(أي ) عبد يعبد(اسم مكان من 
                                                 

$5ّ� ا
�$��$� %6 ا
�34�5 ا
37رو�� 1

� ��د ا�� ا
nّم�ن مI ا. 
 .15/42ا�I ?�7ّر  2
 .1/44ا�I ?�7ّر  3
 .3/45ا�I ?�7ّر  4
 .2/63ا�I ?�7ّر  5
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، الشيءعرك يعرك ( من 2)، واملعرك)نظَر ينظُر ورشف يرشف ويرِشف( من 1،)املرشف(و

موضع احلرب وكذا املَعرك واملَعركَة : ، واملُعترك]أي فَعلَ يفْعلُ[أي دلَكَه، وبابه مصر 

، واالسم القُر قَر يِقر(رد املضعف  من الثالثي ا4،)املَقَر( و3.واملَعركة أيضا بضم الراء

 5.)نبالضم، أي القرار يف املكا

  :مرة  يف قصاِئِد ابن علي، ومن هذه املشتقّات) 13(وثالث عشرة  -

شده : مجع مربط، فهو اسم مكان من ربطَه يربِِطُه ويربطه بضم الباء وكسرها أي) مراِبط(

 اسم مكان من 7،)محلّ( و6.)مربط بكسر الباء وفتحها: وبابه ضرب ونصر، واملوضع

، فنِقلت حركت الالّم األوىل إىل الساكن )محلَلٌ: (وأصلُه) حلَّ يحلُّ(املضعف الثالثي ارد 

) صنع يصنع( من الثالثي ارد الصحيح املتعدي 9،)مصاِنعي( و8.قبلها، وأُدغمت يف الثانية

، املتعدي)  فهو اسم مكان من صرع يصرع10،)، ومثلُه مصاِرعي)فعلَ يفعل(من باب 

املَوِرد، وهو عني ماٍء تِرده اإلبل يف : ِلَ ينهلُ، والنهلُ الشرب، واملَنهلُ( من 11)املَنهل(و

 12.املراعي

يصاغ امسا الزمان واملكان من هذه الصيغة من الثُّالثي ارد إذا كان الفعل صحيح :  مفِْعل-ب

 .)مثال (لّةالالّم، وعينه يف املضارع مكسورة، أو فاؤه حرف ع

 : مرة، موزعة كاآليت) 16(وقد وردت هذه الصيغة ست عشرة 

                                                 
 .8/65ا�I ?�7ّر  1
 .8/61ا�I ?�7ّر  2
��ر ا
�B5ّح، 3Mك(م�?.( 
4 ? I�7ّ14/62ر ا�. 
 ).*�ر(ا
�G�ّن، 5
6  6�? Iح،20/39ا��B5ّ
��ر اMم ،)qر�.( 
7  6�? I18/40ا�. 
 .�M% :171 ا
I�3 */�وة، م س، ص 8
9  6�? I7/48ا�. 

10  6�? I7/93ا�. 
11  6�? I2/91ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 12M9(مFن.( 
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نبر ( اسم مكان من الثالثي ارد املتعدي 1؛)نبرِم: (مرات يف قصائد ابن عمار) 04(أربع -

ربومنه مسي اِملن ،به، وبابه ضرالشيء رفع.(.ا داللته؛ فقد جاء 2على وزن  وأم)لمفع (

فتحها، داال على مرقَاة اخلاطب ومسي منرباُ الرتفاِعه وعلُوه، والنبر عند امليم ال ببكسر 

  3.فصيح الكالم: العرب ارتفاع الصوت، ورجلٌ نبار

، ومال إىل -بفتح امليم وكسر العني-) مفِعل(وقد خرج اسم املكان هنا عن وزنه األصلي، وهو 

 فهو 5)صمِمع( ومثله أيضاً 4. وهو شاذ-بكسر امليم وفتح العني–) فْعلِم(وزن آخر خاص باسم اآللة وهو 

عصم يعِصم، والِعصمة اِحلفظ، واِملعصم موضع السوار من (اسم مكان من الثالثي ارد الصحيح املتعدي 

.  اسم مكان من جلَس جيِلس،ـ صحيح الالّم ومكسور العني يف املضارع7)جمِلس( و6.الساعد

  ).مثال(معتل الفاء ) ورد يِرد(ن من  اسم مكا8،)موِردهم(و

صحيح ) نزل يِرتل( اسم مكان من 9،)منِزالُ: (يف قصائد ابن علي منها) 12(واثين عشرة -

، واملبِسم ) اسم مكان من بسم يبِسم10،)مبِسم(الالّم، مكسور العني يف املضارع، ومثلُه 

: ، وأصلُه) ضاق يِضيق( مجع مضيق، اسم مكان من 12)مضائق( و 11.بوزن اْلس الثَّغر

مجع موِضع،  13،)مواِضع(ء إىل السكن قبلها، ومثّ نقلت حركة اليا) مفِْعل(بوزن ) مضِيق(

رق َ) اسم مكان من ف14،)مفِْرق( و). مثال (معتل الفاء) وضع يضع(اسم مكان من 

قفْرب منه طريق آخر: ِرقمن باب نصر، واملفْ) يوهذا 15.الطّريق وهو املوضع الذي يتشع 
                                                 

 .18/43ا�I ?�7ّر،  1
��ر ا
�B5ّح، 2Mن/�(م.( 
 ).ن/�(ا
�G�ّن، 3
4 3
 .I� :171 */�وة، م س، ص%�M ا
 .3/47ا�I ?�7ّر  5
��ر ا
�B5ّح، 6M�5(م?.( 
 .11/63ا�I ?�7ّر  7
 .16/63ا�I ?�7ّر 8
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10  6�? I4/75ا�. 
��ر ا
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��ر ا
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) مفْرق(بفتح امليم والعني أي ) مفْعل(شاذّ أيضا ألن القياس فيها أو األصل أن تكون على 

  1).مفِْرق(وليس 

 :املـزيدالثي ـن الثـكان مـان واملـزمـا الـامس: ياـانـث

رد يف قصائد الشاعرين على هذا البناء إالّ مشتقّا واحدا على زنة اسم املفعول، ومل ي: مفْعل -أ 

بوزن ) مقْوم: (واألصل.  فهي اسم مكان من فعل ثالثي أجوف مزيد باهلمز2،)مقَام(ممثالً يف كلمة 

ة، أقَام يقيم إقامةً، واملُقَامة بالضم اإلقام(، مث نقلت حركة الواو إىل الساكن قبلها وقلبت ألفا من )مفْعل(

وبالفتح الس واجلماعة من الناس، وأما املَقَام، واملُقام بفتح امليم وضمها فقد يكون كل واحٍد منهما مبعىن 

 وإن جعلته من 3]أي مقَام[اإلقامة وقد يكون مبعىن موضع القيام، ألنك إذا جعلته من قَام يقوم فمفتوح 

)) مقَام لَكُم ال: ((ال موضع لكم، وقُرئ: أي 4» مقَام لَكُم ال«: له تعاىلوقو] أي مقام[أقام يقيم فمضموم 

  5.ال إقامة لكم: بالضم، أي

على زنة اسم املفعول أيضاً، ومل يرد يف قصائد الشاعرين على هذا البناء إالّ مشتقّاً :  مفْتعل-ب

) اعترك يعتِرك( الصحيح، املزيد حبرفني  فهي اسم مكان من الثالثي الالّزم6،)معترك(واحداً ممثّالً يف كلمة 

  7.واملُعترك موضع احلرب

 :وورد هذا البناء يف مشتقّني مها. على زنة اسم املفعول:  مفَعل-ج

، املزيد )اللّفيف املفروق( من الفعل الثالثي املعتل 9 اسم مكان وهو الوجه،8:احمليا

 .حي حييي حتية: (بالتضعيف

                                                 
 .171:  س، ص%�M ا
I�3 */�وة، م 1
2  6�? I1/90 و17/39ا�. 
3  6�? I3/37ا�. 
 .13: ا@حnاب 4
��ر ا
�B5ّح، 5M1م(م*.( 
6  6�? I8/70ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 7Mك(م�?.( 
8  �7ّ? I6 2/63ا��? I2/84 وا�. 
��ر ا
�B5ّح، 9Mح$�(م.( 
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قلَّد يقلِّد ( اسم مكان، وهو موضع جناد السيف، من الفعل الثالثي املزيد بالتضعيف 1:لّدواملُقَ

 2.احتمله، وكذلك تقلد السيف: قالدة، وتقلَّد األمر

، لكنهما حيمالن داللة )ِمفْعال: (وقد ورد يف قصائد الشاعرين أيضاً مشتق على وزن اسم اآللة

 4.-واِملضمار– 3ِميدانه: اسم املكان مها

  :ةـم اآللـاس -7

سبق الذّكر يف الفصل السابق أنّ اسم اآللة هو اسم مشتق من مصدر الفعل الثالثي  ارد، 

رة ذكرها صيغ مشهو) 03(كما له ثالث . املتصرف، واملتعدي للداللة على اآللة اليت يكون ا الفعل

وأقر جممع اللغة العربية بالقاهرة أربع صيغ قياسية أخرى ,، )عالفْعل، ِمفْعلَة، وِمفِْم: (القدماء النحاة هي

  5.).فَعالة، ِفعال، فاِعلة، وفَاعول: (هي

ِمفْعل، : (وما أحصيته من مشتقّات حتت هذا املبحث يف قصائد الشاعرين جاء على األوزان التالية

  ).مفعلة، ِمفعال وِفعال

 مجع 6:مطاِرف: (مشتقّات يف القصائد املدروسة هي) 03(ث ورد على هذا البناء ثال:  ِمفعل-1

 واحد -بضم امليم وكسرها–طرف الثوب يطِرفُه طَرفاً، املُِطرف (، من الثّالثي ارد املتعدي )مطرف

: اءقال الفر)]. مفْعل(على زنة اسم املفعول [ وأصله الضم 7.املطارف، وهي أَردية من خز مربعة هلا أعالم

كما . جعل يف طرفيه علمان، واألصل مطرف بالضم، فكسروا امليم ليكون أخف املطرف من الثياب ما«

أصله الضم ألنه يف «: مث قال الفراء. »قالوا ِمغزل وأصله مغزل، من أُغِزلَ أي أُدير، وكذلك اِملصحف

                                                 
1  6�? I4/55ا�. 
 ).*�3(ا
�G�ّن، 2
 .14/38 وا�I ?�6 1/42ا�I ?�7ّر  3
4 7ّ? I�2/42ر ا�. 
 .�M% :173 ا
I�3 */�وة، م س، ص 5
 .17/47ا�I ?�7ّر  6
��ر ا
�B5ّح، 7Mف(م�~.( 
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 2،)ِمثْقَف( و1.».لكنهم استثقلوا الضمة فكسروهجِعل يف طرفه العلَمان، و: املعىن مأخوذ من أُطِْرف، أي

وثَِقف الرجلُ ظَِفر به ووجده . ثَِقف الشيء يثْقَفُه ثَقْفاً وِثقافاً وثُقُوفةً حذَقَه(من الفعل الثالثي ارد املتعدي 

ا الر ىوسوالثّقاف خشبة ت فَر( و3.)ماحواِملثْقَفاِملغ(4ري  من الثالثي اد املتعد)ًغَفْرا ِفرغي غَفَر :ستره( ،

فْروالغ ،برحتت : وبابه ض لبسأس، يينسج على قدر الر درع زضتر، واِملغفَر بوزن اِملبغطيةُ والسالت

  5.القلنسوة

  يف مجع ِمقرعة من6،)مقَارع(ورد من هذا البناء مشتق واحد فقط متثّل يف كلمة : فْعلة ِم-2

ضربه، من باب ضرب، وقَرع الدابة وأَقرعها : قرع الشيء يقَرعه قرعاُ«الفعل الثالثي ارد املتعدي 

عقرة(كفَّها به، وكبحها ومنه : بلجامها يعاِملقر(وابب به الدضر7.».، وهي ما ت  

اسم ) ِمفْعال(بالغة ولآللة أيضا، وأنّ هذه الصيغة تأيت امسا وصفة للم  الذّكر سبق: ِمفعاَل -3

وِمفعال فرع عليها، بدليل أنّ يف العربية بقايا من ) ِفعال(آلة غري معروف يف اللّغات السامية، وإمنّا هو 

فيما يبدو عندما - ِلسان وِنطاق، وِذراع، إالّ أنّ اللّغة العربية : لآللة حنو) ِفعال: (الصيغ القدمية على وزن

 8].عالِف+م: [أي) ِمفْعال(فأصبحت ) عالِف( يف هذه الصيغة، أضافت ميم التوكيد إىل أول أرادت التوكيد

وزيادة امليم يف أوائل الكلمات من الظّواهر املطّردة يف اللّغات السامية ومنها العربية، إلفادة معاٍن متعددة 

 9.وخباصة يف املشتقّات

                                                 
 ).~�ف(ا
�G�ّن، 1
 .6/51ا�I ?�7ّر،  2
 ).ث�v(ا
�G�ّن، 3
 .5/61ا�I ?�7ّر  4
��ر ا
�B5ّح، 5Mم)�Cx.( 
6  6�? I9/70ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 7Mع(م�*.( 
8 �$5ّ
 .397: ، ص1985: ، دار ا
��7%� ا
`�م�$�، ا�l	>3ر��)%6 ا@��7ء( %6 ا
ّ��� ا
���$� ز�I آ�م9 ا
�1M$	6، ا
nّوا34 %6 ا
 .207:  ����ج، م س، ص����� � 9
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ات يف قصائد الشمر اعرين موزعة كما يأيتوورد هذا البناء ست: 

 وهو اخلشب الذي يلُف عليه احلائك الثّوب، 1)ِمنوال: (يف قصائد ابن عمار) 02( مرتني -

 2.هم على منوال واحد: ويقال للقوم إذا استوت أخالقهم. أيضاُ) النولُ(وهو 

: وك بضم السني مثلس: ومجعه.  وهو السواك من ساك يسوك أسنانه بالسواك3،)اِملسواك(و

 بوكُت ابي[ِكتك، مل تذكر الفم: ، وإذا قلت]من املتعدأو تسو اكت4.اس  

 وامليزان معروف ووزنَ الشيَء من باب 5،)ميزانه: (مرات يف قصائد ابن علي) 04( أربع -

 ل يفِعلف[وعدناً وِزنة أيضاً] عزآة( و6.وؤية( من 7،)ِمرى رأياً ورياً إىل رأَى يربالعني، متعد 

بكسر امليم اليت ينظر فيها، ) املرآة(مفعول واحد، وإذا كان مبعىن العلم تعدى إىل مفعولني، و

صبح يضبح من باب قطع صبحا ( من 9،)اِملصباح( و8.)مرايا(والكثري ) مراٍء(وثالث 

  10). واِملصباح السراجِعم صباحاًوصباحاً وِإصباحاً وصبحةَ، وصبحته، قلت له 

 :مرات تتوزع كاآليت)09(وردت هذه الصيغة تسع:  ِفعال-4

 وهو الستر، من حجب الشيَء حيجبه حجباً 11،)ِحجاب:( ابن عمارقصائد مرة واحدة يف -

حجاب، واجلمع حجب ال : ستره، وبابه نصر، وكلّ ما حال بني شيئني: وحجاباً، وحجبه

 12. ومنه احلاِجب فوق العني، فهو حيجب عن العني شعاع الشمس.غري

                                                 
 .10/52ا�I ?�7ّر  1
��ر ا
�B5ّح، 2Mن1ل(م.( 
 .4/65ا�I ?�7ّر  3
��ر ا
�B5ّح، 4M1ك(م�.( 
5  6�? I7/38ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 6Mوزن(م.( 
7  6�? I9/77 و4/67ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 8Mرأي(م.( 
9  6�? I10/74ا�. 

��ر ا
�B5ّح، 10Mم)a/ص.( 
 .6/47ا�I ?�7ّر  11
��ر ا
�B5ّح، 12Mن و م�G�ّ
 ).ح`j(ا
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سن ( من الثالثي ارد املضعف املتعدي1،)ِسناِنه( قصائد ابن علي يفمرات )08( ومثاين-

نكيالس :وبابه رد ،هل[أحدل يفعد به، وكذا]أي فعحدي رحج ننانُ(، واِملسالس .(

  2).أِسنة(اً ِسنان الرمح، ومجعهأيض) السنان(و

 من الثالثي املضعف 3،)ِعنانه(و. ِسنان الرمح: والشاعر يف البيت يقصد ِسنان السمهري، أي

 4).للفرس، ومجعه أِعنة) الِعنانُ(و. حبسه بِعناِنه، وبابه رد: أي.عن الفرس يعنه بضم العني(املتعدي

ألْبسته السوار : سورته، أي :(ار من احلُلي معروف، من الثالثي املزيد بالتضعيف املتعدي والسو5،)ِسوار(و

خمر الشيء (الستر، من املتعدي:  مثل حجاب، واِخلمار7)ِخمار( و6،)ور، واجلمع أسِورةٌ وأَساِورفتس

همره مخْراً، وأخرما تغطّي به: خيْم واِخلمار ،ار : ومجعه. املرأة رأسهاسترهوإذا كان اِخلم ،رمِمرة وخأخ

 .يذِْهب به:  أي8).يغطّي الرأس، فالْخمر يغطّي العقل

 11.، مجع ِشهاب، وشهب بضمتني أيضاً، وهو شعلَة ناٍر ساطعة10)شهبان( و9،)حجاب(و

) الِبساطُ(، و]أي فعل يفعل[13. وبابه نصرنشره،: لشيَءبسطَ ا:  من الثالثي ارد املتعدي12،)ِبساطَه(و

، وهو الذّي يبسط الرزق )الباِسط(نقيض القبض، ويف أمساء اهللا تعاىل) البسطُ(ومنه. كلّ ما يبسط

  14.لعباده

، أراد فراشه، من وروٍد )بسط الربيع ِبساطه: (يف قول ابن علي ) ِبساط(وأما داللة الكلمة

  .بوأزهاٍر ومجاٍل خالّ
                                                 

1  6�? I3/37ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 2Mم)I<�.( 
3  6�? I3/40 و2/37(ا�.( 
��ر ا
�B5ّح، 4Mم)I<?.( 
5  6�? I3/55ا�. 
 ).�1ر(ا
�G�ّن، 6
7  6�? I4/55ا�. 
8 �G�ّ
 ).خ�7(ن،ا
9  6�? I7/67ا�. 

10  6�? I8/80ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 11Mم)jF#.( 
12  6�? I11/39ا�. 
��ر ا
�B5ّح،  13Mم)qG�.( 
 ).�qG(ا
�G�ّن،  14
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كان هذا عن الصيغ القياسية يف اسم اآللة، وقد ورد يف القصائد املدروسة أيضاً صيغ مساعية 

، واألسياف، والرماح، نفار، والِغمدااملُقْلة، واحلُسام، والسهم، والشِِّ: السم اآللة كثرية، أذكر منها

  ...والقوس

 فقد جاء يف اللّسان 1،)هِري والعسالالسم:( ومن الصفات اليت أطلقها الشاعران على الرمح

الصالَبة : سِمهرارلُ واألمر، إذا اشتد، واالالرمح الصليب العود من اسمهر اجلَب: السمهِري«:البن منظور

 2.»بيعها، وهو اسم رجٍل كان يقوم الرماح وي)سمهر(والِشدة، والرماح السمهرية منسوبة إىل

اشتد : أي. عسالً وعسوالً، وعسالَناً-بالكسر-سلَ الرمح يعِسلع«؛ فهو من )العسال(وأما

عاِسلٌ مضطرب، وعسلَ الذّئب والثَّعلَب يعِسل عسالً : ورمح عسل وعسول. اهتزازه واضطرب

حركته الريح : رأْسه، وعسلَ املاُء عسالً وعسالناًمعىن مسرعاً، واضطرب يف عدوه وهز : وعسالَناً، أي

  3.».العسلُ والعواِسلُ: واجلمع. فاضطرب

اللة على االهتزاز واالضطرابفكلّ هذه املعاين تشترك يف الد.  

  

  

  

  

� �

  

                                                 
1  6�? I�7ّر 3/37ا�? I15/44 وا�. 
 ).��F7(ا
�G�ّن، م�ّدة  2
 ).?9G(م ن، م�ّدة  3



  

 

  

  

  

  علي وأمحد بن عمار حممد بن: دراسة حتليلية للمشتقّات يف قصائد الشاعرين

  ) .أشعار جزائرية(ديوان  من
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   : دـيـهـمت

م باحلديث عنها يف اذنهاأغ املشتقّات و معانيها،           بعد عرض ما جاء يف الفصل الثّاين تبياناً لصيأتقد 

، حيث سأقوم بتحليلها )أشعار جزائرية ( علي وابن عمار، الواردة يف ديوان الدراسةِِِِِِِقصائد الشاعرين ابن

 لَعِِ، وفَلُعِِفْ يعلَ، وفَلُِِِِِعِِِِِِِِِِِِِفْ يعلَفَ، وعلُفْ يعلَفَ(حتليال صرفياً معجمياً وفق أبواب الفعل الثّالثي ارد املعروفة 

لُفْيلَ، وفَععفْ يِعلَ، وفَلُعِعلُفْ ي(د والزجرمثّ دراستها من حيث الت ،جراء حة واالعتالل، مع إيادة والص

  . كلّ باب، بذكر السبب، وتعليل ذلك بآراء علماء اللّغة قدماء وحمدثنيواترموازنات بينها ملعرفة مدى ت

  :لـاعـم الفـاس -1

ي" فاعل"  صيغة تعديغ على يف اللّغة العربية من أكثر الصغ شيوعاً، ذلك أنّ اطّراد صنف من الص

، وترجع [...]مبدأ االختيار والتفاضل بني الصيغ يف االستخدام اللّغوي« حساب صنف آخر يعود إىل

  1.»بكسر العني إىل وظيفتها الصرفية من حيث هي اسم فاعل) فاِعل(كثرة

ال آخر أيضاً طلب اخلفّة، من مسوغات استعمال صيغ أكثر من غريها، أو استعمال لفظ وإمه و

  2.فكلّما كان اللّفظ خفيفاً كان أكثر استعماالً من غريه

، دون باقي األوزان األخرى، مرده إىل أنّ العريب قصد إىل أن تطّرد هذه )لفاعِِ(وكثرة صيغة 

ملستشرقون الصيغة يف كلّ ثالثي جمرد، ال يف العربية فحسب، بل ويف أخواا الساميات أيضاً، فقد ذكر ا

من الثالثي ارد، فهي يف العربية على وزن ) اسم الفاعل(أنّ أغلب اللّغات السامية تشترك يف صيغة 

  3.، وهي كذلك يف اإلثيوبية واآلشورية والسريانية واآلرامية والعربية، مع بعض التغيرات الطفيفة)فاِعل(

شكال لفظية عديدة، مبعىن أنها وال شك يف أنّ اسم الفاعل وباقي املشتقاّت قد خضعت أل

  ولزومٍٍ واعتاللٍٍ، وصحٍة وإعالٍل وإبداٍل وقلٍب وإدغاٍم، من فك وحنويٍة وصرفيٍة صوتيٍةخضعت لتغيراٍت

                                                 
ن ا
	���، ص 1��
 .41: ������ ����ج، 
�� ا
 .41: م ن، ص 2
 .42: م ن، ص 3
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 أو نقصانا أو  يف الداللة، وغري ذلك مما يتعلّق باللّفظ زيادةً، واختالٍف وإعراٍب وزيادٍة، وجترٍدوتعديٍة

  . كان نوعه أو جنسه آخر أيااًتغيري

  : وقد اقتضى األمر أن أتناول مبحث اسم الفاعل وفق التصنيف اآليت

  .اسم الفاعل من الثالثي ارد وعالقته بأبواب الفعل املعروفة -1

  .اسم الفاعل من الثالثي املزيد حبرف وحرفني وثالثة -2

 .اسم الفاعل من الرباعي ارد واملزيد -3

 .اسم الفاعل على غري بابه -4

 :اسم الفاعل من الثالثي ارد وعالقته بأبواب الفعل الستة: أوال

  : إىل أقسام هي يف علم الصرف العريب   تنقسم الصيغة الصرفية الفعلية كما هو معلوم

  . من حيث تركيبها الصويت إىل ثالثية وغري ثالثية-1

  . من حيث نوع عناصرها إىل صحيحة ومعتلة-2

  . متعدية والزمةمن حيث وظيفتها إىل-3

أعلم أنه يكون كلّ ما تعداك إىل غريك على ثالثة أبنية على فعل يفِعل « : وهذا أثبته سيبويه بقوله

ضرب يضِرب، وقتل يقتل، ولِقم يلقَم، وهذه االضرب تكون فيما ال : وفعل يفعل وفِعل يفعل، وذلك حنو

رِكن يركَن، وملا ال يتعداك ضرب رابع ال يشركه فيه ما جلَس جيِلس، وقعد يقعد، و: يتعداك، وذلك حنو

  1.»كرم يكرم: يتعداك، وذلك فعل يفعل حنو

                                                 
��ب، 1	
 ). 4/38(ا
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أما . لقد قدم لنا سيبويه من خالل نصه السابق صيغ الثالثي يف املاضي واملضارع املتعدي والالّزم

: ا البناء الصويت هلذه الصيغة بقولهابن احلاجب فلم يفصل يف كالمه واستغىن على كلّ ذلك  بأن قدم لن

  1.»فعل وفِعل وفعل: للثالثي ارد ثالثة أبنية«

حصاء واالستقراء يف قصائد الشاعرين ابن عمار وابن علي تبين يل ورود اسم الفاعل من وبعد اإل

  :الثالثي ارد على األبواب التالية

  :فْعلُ يعلَاب فَـب -1

  :مرة تتوزع كاآليت) 61 (وستنيا الباب إحدى ورد اسم الفاعل من هذ

، 45 /20، خائض  44 /7 بارعا 42،2 /6فاتر : مرة يف قصائد ابن عمار) 20(عشرين -

، طالّب 46 /1) كاتب(، الكتاب 46 /1) شاِعر(، الشعراء 46 /1، بارعا46ً /2باذخ 

، الكاتب 6/62، ماجد11/60، رائق 9/60، ناشر7/60و3/52، بارع46 /4) طالب(

، 2/66، صايل1/65، هاجري2/64(، حاجب10/62، شاعر10/62،كاتب9/62

  .3/66ناظرك

، 8/38، رائقا2/37، طالع2/36فاتكه: مرة يف قصائد ابن علي)41(وإحدى وأربعني-

  ،13/55، شاعراً 49 /9، قائال 49 /8، حاسد 49 /3، شاعرها 48 /13الكتاب 

  ،10/67، حادث 67 /9، البازي 67 /6، طالعاً 67 /4، ماجداً 61 /1 رائق 

  ،18/70، قائالً 14/70، قاتل 12/69، صادقاً 7/68، حاصل 67 /15 حاسد 

                                                 
1 #  ،�$%�&
 ).1/67(�ح ا
2  �*�
�ّ��ت ا
37رو�� %6 *34�5 42 ه1 ر*� ا
/$. ا
ّ&��ي، وا
�*�6ا&7
ه1 ر*� ا
�BC5 %6 د�1ان ا@#��ر، و?�< ه=ا ا
7>1ال ��ت %6 آ9ّ ا
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، 75 /1، حاجب 74 /5، طالباً، طالب 3/74، جالب 12/72، ساكين 4/71 حادث 

، 1/78، ذابل 9/77، شامل 1/77، ناعس 10/76، طالعا 76 /8، دارج 76 /3جالب 

  ،2/87، داٍج 2/87، بارق 2/82، ناكث 1/76) نادبة(دب ، النوا4/80الناظرين 

، 4/94، الرائق 2/95، احلاكم 2/93، طالعات 1/92، اخلافقني 6/91، نافث 9/87 ناجٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ 

  1/88) عاذل(عذّالة

وال بد من . املتعدي والالّزم املعتلّ و وقد جاءت مشتقاّت هذا الباب متنوعة من الصحيح و

أنه ما دام األصل يف األبواب الستة اليت ذكرها الصر فيون للفعل الثالثي ارد مع املضارع اإلشارة إىل 

هو السماع، فإننا ال نستطيع أن نتأكّد من ضبط عني املضارع إالّ بالرجوع إىل املعاجم العربية، فقد جند 

  .عني املاضي مفتوحة، ويف مضارعه حتتمل أكثر من حركة

؛ )فاتكه: (ات املرصودة من هذا الباب، وحتتمل فيه عني املضارع أكثر من وجهومن بني املشتقّ

؛ )فاتر( و 1.»وقد فتََك به يفتك ويفِتك بالضم والكسر... والفاِتك اجلريء، والفُتك والفَتك القتل«

سكن بعد حدة والن : اًوالفترة االنكسار والضعف، وفتر الشيء واحلر، وفالنٌ يفتر ويفِْتر فتوراً وفُتار«

 الذي فاق أصحابه يف عوالباِر... ،عاِراعةً، وبرع فهو برروعاً وببرع يربع ب«؛ )بارع(و2»بعد شدة

بذُوخاً، وشرف باذخ أي  بذَخ يبذُخ ويبذَخ، والفتح أعلى، بذَخاً و«؛ )باذخ( و3.»السؤدد والعلم

 5.» فيهمالٌ بالضم أيضاً فهو ذاِببلَ أي ذوى وبابه نصر ودخل ، وذَقْلُ الببلَذَ«؛ )لٌذاِب( و4.»عاٍل

6.»النفْثُ شبيه بالنفْخ وهو أقلّ من التفْل، وقد نفَثَ الراقي من باب ضرب ونصر«؛ )ثٌناِف(و
  

                                                 
�J(ا
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وقد أشارت كتب اللّغة إىل هذا اخللط بني األبواب، بل على مستوى الباب الواحد، وهو ما 

فعال يف عصور ماضية مل تكن على منط من التصنيف التام، ويكفي العودة إىل أدب الكاتب  يوحي بأنّ األ

البن قتيبة ملالحظة عدم ضبط األفعال على الصورة اليت ذكروها يف األبواب  الستة، كما ذكر ابن سيدة 

فيها عني املضارع  وكما تعرض ابن جني إىل تفسري األلفاظ اليت اختلفت 1.كثرياً من هذا يف املخصص

  2.على أكثر من وجه، وأرجع ذلك إىل تركّب اللّغات وتداخلها

  : اب فعل يفِعلـ ب- 2

  : مرة موزعة كاآليت) 23(ورد اسم الفاعل من الباب ثالثاً وعشرين 

، ساٍب 45 /22، تائهاً 9/45، سايب 43 /3راوي : مرات يف قصائد ابن عمار) 09(تسع  -

  .2/64، بامساً 14/62، قاضي 8/60، ناظم 8/60راوي ، 20/59، باِسما 8/47

، 8/55، الساري 5/49، الراوون 16/37هائم : يف قصائد ابن علي) 14(وأربع عشرة  -

، 3/78، اجلاين 4/76، غالب 9/74) كادبة(، الكواذب 14/70، ظامل 10/69غائبا 

  .1/98ة ، جاري8/97، هائم 94 /8، هالك 3/83، بانية 5/82، مالكاً 2/80ساٍق 

 . متنوعة من الثالثي الصحيح واملعتلّ والالّزم وقد جاءت هذه الصيغ أيضاً

                 : اب فعل يفعلـ ب- 3

يسأَلُ، يقرأُ، : خيتص هذا الباب عند اللّغويني النحاة مبا كانت عينه أو المه حرف حلق حنو و

ثُ، يرفَععيب ،لَخيس ،صيشخ ،حيسم ،بيسحل، ميضغ، يذهب، جيبه3.، يشغ  

يقعد، يدخل، يصرخ، : وسِمعت أفعال عينها أو المها حرف حلقي على غري هذا الوزن، حنو

  1.يأخذ، يبلُغ، يسعل، يسخن، يزعم، يرِجع، يِرتع، ينِحت، ينِهق بضم اهلاء وكسرها
                                                 

 46: ������ ����ج، م س، ص 1
 .47: م ن، ص 2
 .�M% :89 ا
I�3 */�وة، م س، ص 3
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ثة ارتباط حروف احللق وقد قرر ذلك العلم املعاصر، حيث أثبتت الدراسات الصوتية احلدي

  2.بالفتحة ارتباطاً وثيقاً، وسبب ذلك االقتصاد يف اجلهد

  : مرة تتوزع كالتايل) 31(وورد اسم الفاعل من هذا الباب إحدى وثالثني 

  ،5/45، الراهون 7/44بارعا : مرة يف قصائد ابن عمار) 11(إحدى عشرة  -

، 15/47، فاتح5/46، صادع3/52و1/46، بارعا 2/46، باذخ 7/45 سابح 

  .3/62، ساطع20/51، ساحر18/51ساحبة

  :ابن علي قصائديف )20(وعشرين مرة-

) جالِع(،لواعجا11/69ًساحما،1/67،شاخما12/55،الراهون5/40صح،نا5/36خاضعا

  ،9/75،الساعي6/74هرقا،6/74ائبه،15/72،ذاهل11/70،دافع7/91و18/69،9/76

  .4/93،باهر6/91، جاعل9/91،ذاهبا4/91،السواطع1/80،موانع4/80،بواعث1/77ناعس

 باستثناء نالحظ أنّ كلّ هذه املشتقاّت اليت جاءت حتت هذا الباب عينها أو المها حرف حلقي،

  . الذكر  ، وهذا دليل واضح على صحة ما ذهب إليه اللّغويون النحاة يف القاعدة السابقة)هائب(

ه الصيغة هي أكثر األبنية استعماالً، وأكثرها ، يتضح أنّ هذ)لَعفَ(خالل دراسيت لباب من  و

وإنما كان «:وروداً يف قصائد الشاعرين، وبالتايل يف الكالم العريب من غريها، وهذا ما أكّده سيبويه بقوله

، وهي فيما ال يتعدى لَِع فيما تعدى أكثر من فَلَع أنّ فَترىأال   [...] كذلك ألنه أكثر يف الكالملَعفَ

  3.»قعد وجلس:  حنوأكثر،

                                                                                                                                                         
 .89:  م ن، ص1
 .53: ������ ����ج، م س، ص 2
��ب، 3	
 ).4/104(ا
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 بالفتح علَوأما سبب ذلك فيعود إىل أنّ الفتح أخف من الكسر والضم، ولذلك تواردت صيغته فَ

 بالضم،وهذا ما يوضحه إبراهيم أنيس من خالل عملية علَ بالكسر وفَلَعِِِيف الكالم العريب أكثر من فَ

األكثر شيوعا يف األسلوب القرآين، ألنّ به حوايل هي «إحصائية قام ا، فتوصل إىل أنّ صيغة فعل بالفتح

وقال يف موضع 1.»لَعِِِِِِِِ فعال من صيغة ف24َ، وحوايلعلَمن األفعال املاضية الصحيحة اليت صيغتها ف107َ

 يف كلّ ألف من احلركات قصريها وطويلها، يف حني 460سبة شيوع الفتحة يف اللّغة العربية حوايل «:آخر

  2.»146 والضمة 184أنّ الكسرة 

   :اب فعِِل يفعلـب- 4

يعد هذا الباب من بني دعائم األبنية يف الكالم العريب، وذلك لكثرة استعماله من ناحية، 

واألصل يف الفعل أن ختتلف حركة العني بني «والختالف حركة العني يف املاضي واملضارع من ناحية ثانية، 

  3.»ماضيه ومضارعه

ر، ض، ومحِِس، ومرِِن، ويئِِح، وحزِِِفرِِ: تعدي على السواء، فالالّزم حنوويأيت منه الالّزم وامل

بداللتها عموما على العلل واألفراح ) لَعِِفَ(ومتتاز صيغة ... بم وشِرم، وعلِِفهِِ: واملتعدي حنو... لوحوِِ

بغض ) علُفْي(ارعه على يأيت مض) لَعِِفَ(ويؤكّد العلماء على أنّ ما كان على . واألحزان واأللوان والعيوب

يقابله ) لَعِِفَ(اليت ميكن عدها كما مهمالً، يف حني تبقى القاعدة مطّردة يف أن 4النظر عن بعض الشواذ 

) علُفْي(قابله يف املضارع ) لَعِِفَ( وقد أكّدت الدراسات القرآنية أقوال العلماء، فما جاء فيه 5).علُفْي (دائماً

  6.فعل من األفعال، وهذا على قراءة حفصومل يشذ عن ذلك 
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  : مرة فوزعه كمايلي) 25(وجاء اسم الفاعل من هذا الباب مخساٌ وعشرين 

، ساملا 5/45، قابل 2/43، احلافظ 1/43العامل : مرات يف قصائد ابن عمار)  7(سبع  -

  .1/50، حالية 6/66) عاشق(، العشاق 4/66، العاطل 16/63

، 14/48، باهتا 17/39، العاشق 7/39صاحبه :  قصائد ابن علييف) 18(ومثاين عشرة  -

، تالفا 9/75، عاملا 15/72، ذاهل 19/70، ساهر4/68، تابع وتابعا 7/55شارب 

، 1/95، الزم 7/93، عابث 5/91 و9/88، عاشق 9/77، شامل 1/77، ساهر 10/75

  .1/98 و6/48حالية 

احبه، العامل، احلافظ، قابل، شارب، تابع، ص: غ متوازنة من املتعدييـقد جاءت هذه الص و

كل أفعاهلا من الثالثي الصحيح  و .ساهر، حالية، باهتاً، ساملاً، العاطل، وتالفاً: عاشق وشامل، ومن الالّزم

 .حِلي يحلى واملصدر احلُلَي: من الثالثي املعتلّ) حالية(باستثناء 

  : اب فَعلَ يفْعلُـب -5

  : مرات فقط، موزعة كالتايل) 07(ا الباب سبع ورد اسم الفاعل من هذ

  .7/63) فاضل(، فاضلون 6/62، ماجد 1/46) شاعر(الشعراء :  ثالث مرات يف قصائد ابن عمار-

  .1/78 وذابل 3/49، شاعرها 1/39 فاضل 1باهتا،: مرات يف قصائد ابن علي) 04( وأربع -

نه يدلّ على ستعمال يف الكالم العريب، وذلك ألقليل اال) علَفَ(ويتضح من خالل هذا الباب أنّ 

نسان، وأصبحت غريزة فيه خملوقة معه، فداللته هذه جعلته ال يكون إالّ الزما، ألنّ صفات طُبع عليها اإل
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ضرباً رابعاً ال يشركه «وهذا ما أكّده سيبويه حني عده . الغريزة تكون الزمة لصاحبها وال تتعداه إىل غريه

اك، وذلك فَفيه ما يتعدلَعلُفْ ييا :  حنوعلته متعدم، وليس يف الكالم فعم يكر1.»كر  

وشذّ رحبتك الدار أي رحبت «وما خالف هذا فهو شاذ، ومن ذلك قول ابن احلاجب،

إمنّا عداه لتضمنه : ىل أن يقالواألو«: ، عسِِتعدى إىل مفعول ألنه تضمن معىن و) حبر(والفعل 2.»بك

  3.معىن وِسع،أي وسعتكم الدار

  4:، وذلك لألسباب التاليةِعلَ وفَعلَإنّ أفعال هذه الصيغة هي قليلة إذا ما قورنت بصيغة فَ

  . ألفعال الطّبائع والسجاياعلَنّ صيغة فَإ -1

2-     يإنةةها ال تكون إالّ الزمة، غري متعدالبت .   

 .ال تتعداه إىل غريهألنّ الغريزة تكون الزمة لصاحبها و      -3

 أفعال هذه الصيغة هي أفعال إجبارية ال اختيار لصاحبها يف إحداثها إذ هي    إنّ-4 

  .ِخلقة وطبيعة فيه

يعين أرادوا املناسبة بني اللّفظ واملعىن، « نّ الضم جِعل عالمة للِخلْقَة والطّبيعة،   إ-5 

نضمام الشفتني لتناسب معناها لزوماً، فأتوا حبركة فيها اللّزوم،وهو الضم ألنه الزم ال

 5.»فإّا الزمة لفاعلها وال يتجاوز عنها

. الفتحة والكسرة: أما السبب الصويت؛ وهو أنّ الضمة أثقل نطقاً من أختيها أي     -6

قليلة التصريف مالزمة حلركة واحدة يف املضارع هي حركة ) علَفَ(ومن هنا كانت صيغة 

 .املاضي
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 : فِعل يفِعلاب ـب -6

) املثال(من الثالثي 1) واثقا(ورد اسم الفاعل من هذا الباب يف مشتق واحد فقط ممثّال يف كلمة 

  .وِثق يِثق ِثقَةً: الالّزم

وترجع ندرة املشتقات من هذا الباب إىل أنه ليس بناءاً أصليا، إنما هو مساعي منقول من باب 

  3. شاذّ»ِعلُفْ يِعلَوما جاء من فَ«2أقيس من الكسر، ، فالفتح يف مضارعه )علُفْ يِعلَفَ(

صنف تكْسر عينه يف املاضي، فيجوز الكسر والفتح : وقد أحصى العلماء صنفني من هذا الباب

ع، ق، وورِِوثِِ: ق، وصنف جيب كسر عينه يف املاضي واملضارع مثلبِئس، وحِسب، ووبِِ: يف املضارع مثل

  4.فعال جمتمعة) 30(تعدى ثالثني ووِرث، وهذه األفعال ال ت

كما ذهب العلماء 5.وقد أرجع الرضي وجوب كسر فِعل يف بعض ما حصروه من أفعال إىل اِخلفّة

  6.يقلّ يف الصحيح ويكثر يف املعتلّ) ِعلُفْ يِعلَفَ(إىل أنّ 

بواب الفعل تم به يف هذا املبحث الذي يتعلّق باسم الفاعل من الثالثي ارد وعالقته بأخنوما 

، ومرد )لُعِِفْ يلَعِِ وفَعلُفْ يعلَفَ(الستة اليت ذكرا هو قلّة املشتقّات يف قصائد الشاعرين من بايب 

؛ إذ نلحظ مثال يف التحليل النحوي أحيانا  أن العربية تكتفي بعنصرين املخالفةجنوح العربية إىل «:ذلك

مجع املؤنث السامل الذي يرفع بالضمة : ملخالفة، مثال ذلكلإلعراب بدالً من ثالثة وذلك بقصد حدوث ا

لتجنب ) ا ت(وينصب وجير بالكسرة، فقد أُبدلت الفتحة بكسرة وذلك عندما جاورت فتحة طويلة 

سواٌء ) ِن(ومنه ميكننا تفسري سبب كسر النون يف املثىن . النطق مبجموعة مصوتات متحدة الطّابع متواصلة

، ونلحظ  هذا أيضاً يف بعض )هذانَ(بدالً من ) هذان(و) يقتالنَ(بدالً من ) يقتالِن(يف األمساء يف األفعال أو 
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أكْرم إكراماً بدال من أكراما : ومثل 1) ذَّاباًِتنا كِِِاوكَذَّبوا ِبآي: (يف قوله تعاىل) ِكذّابا: (الصيغ املشتقة مثل

  2.»مما يدل على عموم هذا االتجاه[...] 

 :ل من الثالثي املزيدـاعـم الفـاس: ياانـث

  :رفـزيد حبـ امل- 1

، وجاءت )أَفْعلَ:(تأيت هذه الصيغة اسم فاعل من الثالثي املزيد باهلمزة يف أوله على وزن: مفِْعل/ أ

التعدية غالباً، والكثرة، : معىن، منها) 24(هذه الصيغة ألغراض ودالالت تربو عن أربعة وعشرين

 والسلب والتمكني والتعريض، واالستحقاق والدعاء، والدخول يف الشيء زماناً أو مكانا أو والصريورة،

إالّ يف الصفات باستثناء بعض األمساء جاءت على ) مفعل(و)مفِعل( وال تكون صيغة  3ً...حكماً

  4.كمخدع وحنوه) مفعل(وزن

مرة موزعة ) 29( تسعاً وعشريننها وردت أمكن إحصاؤه من مشتقّات هذه الصيغة، إو ما

  :كاآليت

، 5/43، املُقِطف 5/43، املرِشف 4/43مظِهر : مرة يف قصائد ابن عمار) 11(إحدى عشرة-

 8/62، املنرية 2/62، مفيت 1/59، املنري 4/51، مظلم 4/51و3، مسفر 9/47، املدير 4/47احملب. 

، 2/80 و5/75 و15/37 مشرق ،12/37مطربنا : ومثاين عشرة مرة يف قصائد بن علي-

، مطرب 1/79، مصيب 8/76، متلف 4/72، مقبل 14/70، منصفي 2/69، مدِنفاً 12/67منصف

، حمبه 2/95، املطيع 2/95، حمب 4/95، منصت 4/94، مشرقة 10/88، احملُِب 2/82، مدنف1/79

2/96.  
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أطربه، أظهره، أرشفه، : ومما يالحظ على هذه الصيغ أنّ مهزا يف أغلبها جاءت للتعدية حنو

  .أحبه، أداره، أناره، أطاعه أدنفه، وأما أقبل، وأشرق وأظلم فهي الزمة لفاعلها

، )فّضل يفعل فهو مفعل(تأيت هذه الصيغة اسم فاعل من الثالثي املزيد بالتضعيف: مفَعل /ب

سرت الشيَء وقَطَعته، فإذا أردت الداللة على ك: تقول. وشاع استعماهلا يف الداللة على التكثري غالباً

  1.أكثرت اجلراحات يف جسده: كسرته وقطّعته، ومنه جرحته، أي: كثرة العمل قلت

وربط ابن جني بني صيغة الفعل وداللته على التكثري، ورأى أنّ تكرار العني دليل على تكرير 

: دليالً على تكرير الفعل، فقالوا] أي البناء[ املثال ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العني يف«: احلدث، يقول

كسر وقع وفتح وغلّق، وذلك أنهم ملّا جعلوا األلفاظ دليلة املعاين، فأقوى اللّفظ ينبغي أن يقابل قوة 

  2.»...الفعل، والعني أقوى من الفاء والالّم

  : ايلمرة تتوزع كالت) 14(وورد اسم الفاعل من هذا البناء أربع عشرة 

  ،9/60، جمدد 8/43، مردداً 43 /4مفَسر : مرات يف قصائد ابن عمار) 04(أربع  -

 .    1/64                    مقلِّدا 

، 9/68، موطَّئ 10/56، مطَبق 10/37مصفِّقة : يف قصائد ابن علي) 10(وعشر مرات  -

، حمرفا 12/90، موسدا 4/89ماً ، مسل5/84ِّ، ادد 7/75، مروعا 14/70خملِّصي 

  .1/96، معذِّيب 2/94

فسره، ردده، جدده، (ويالحظ على هذه الصيغ أنها جاءت من الثالثي املزيد بالتضعيف املتعدي 

  ...)حرفه، سلّمه

                                                 
��ب، 1	
 ).4/64(ا
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  :مفاِعل/ ج

بويه إىل أنّ األلف من الثالثي املزيد بألٍف بعد الفاء، وأشار سي: أي) فَاعلَ(تطّرد هذه الصيغة يف 

 الداللة على املشاركة، وقد يأيت داال على 1)فَاعلَ(، واملشهور يف )فَاعلَ(ال تزاد ثانية يف األفعال إالّ يف 

صاعر خده : كقوهلم) جعلَ(كثّرت أضعافه، وقد جييء مبعىن : ضاعفت الشيء أي:ك) فَعل(التكثري مثل 

  2.جعلته ذا عقوبٍة: ، وعاقبت فالناً أيهللا أي جعلك ذا عافيٍةجعله ذا صعٍر، وعافاك ا: أي

  : مرة موزعة كما يلي) 17(ووردت هذه الصيغة سبع عشرة 

-  ار) 06(ستات يف قصائد ابن عمكاِبداً : مرعاِند 21/45معاِطفاً 2/47، م12/51، م ،

  .15/59، مناِدم 9/52، مباٍر 9/52مكاِفئ 

) ي(، مماٍر 3/56) ي(، مجاٍر 8/49معاند : رة يف قصائد ابن عليوإحدى عشرة م -

، معاصري 17/70، معاهده 1/70، معانق 10/56، مساِجالً 5/56) ي(، مباٍر 4/56

  .4/92، مواصلي 5/91، مصارم 4/75، مناسب 12/72

مباٍر، (وأما . املشاركةوجاءت هذه املشتقّات من املتعدي والالّزم، والصحيح واملعتلّ دالّة على 

ألنها من أفعال معتلّة الالّزم،  فقد جاءت هذه الصيغ بالتنوين،) مماٍر ومجاٍر من بارى، مارى وجارى

مبارياً، مجارياً : فحذفت الياء، وهذا يف الرفع واجلر فقط، أما يف النصب فال بد من إظهار الياء، فنقول

 .وممارياً

  : رفنيـزيد حبـامل -2

ما زيد بأِلٍف قبل : ، أي)افْتعلَ(يف اسم الفاعل من مزيد الثالثي  هذه الصيغة تطّرد: مفْتِعل/ أ

 كما تأيت للداللة على 3.عدلته فاعتدل، ومجعته فاجتمع:للمطاوعة غالبا، ك) افْتعلَ(الفاء وتاٍء بعدها، وتأيت 
                                                 

��ب، 1	
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اجتهد وطلب : اكْتسب واكْتتب أي: جتهاد والطلب حنواختذ له خامتا، واال: اختتم زيد أي: االتخاذ، ك

  1...بالغ يف القدرة والردة: اقتدر وارتد أي: الكسب والكتابة، واملبالغة يف معىن الفعل، ك

  : مرات تتوزع كاآليت) 08(مثاين ) مفْتِعل(ووردت صيغة 

  ، 15/45مختالة : واحدة يف قصائد ابن عمار) 01(مرة  - 

، 5/74، مشتاق 7/69، مبتسماً 3/81) ي(مفْتٍر : يف قصائد ابن علي) مرات(وسبع -

  .4/87، ملْتزمي 3/81، معتِقداً 8/76، خمتال 4/76واملشتاق 

؛ )مشتاق وخمتال: (وأما حنو. وجاءت هذه الصيغ من الصحيح واملعتل، واملتعدي والالّزم

 .لواو ألفاً يف األول وقُلبت الياء أِلفاً يف الثاينمشتِوق ومختِيل، فقُلبت ا: فأصلها

التاء قبل الفاء، وتضعيف : تأيت هذه الصيغة اسم الفاعل من الثالثي املزيد حبرفني: متفعل/ ب

وهي «املطاوعة : وأهم معانيها2ملعاٍن ذكرا كتب اللّغة، ) تفعل(، وتأيت )تفعل فهو متفعلٌ: (العني، أي

  : ، وهي الداللة العامة األساسية، وهذا ما يؤكّده الرضي فيقول3»أثري الغريقبول ت

أما ما ذُكر من دالالت فما هو إالّ تعبري عن املعاين . 4»كسرته فتكسر: وتفعل ملطاوعة فعل حنو« 

اتخذ وسادة، :  ثوبه، أياالتخاذ، كتوسد: اجلزئية اليت تتفرع عن الداللة العامة، ومن هذه املعاين اجلزئية

جترعت : جتنب احلرج، والتدريج، ك: تكلّف الصرب، والتجنب، كتحرج، أي: والتكلّف، كتصبر، أي

  5...شربت املاَء جرعةً بعد جرعة: املاء، أي

  : مرة موزعة كمايلي) 13(ثالث عشر ) متفعل(ووردت صيغة 
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-  ار) 06(ستات يف قصائد ابن عمتأ: مرج متدفِّق 9/42رال 7/43، متبت8/43، م ،

  .3/63 و6/62، متفضضل 12/57متدفّق 

  ،8/39، متلون 14/37، متصرفا 13/37مترنما : وسبع مرات يف قصائد ابن علي -

 .،9/94، متجمالً 4/89، متلفِّتا 14/70، متعمد 21/69 متجلِّدا        

تأرج، (ة أنّ أغلبها من الصحيح داّلة على املطاوعة، وكلّها من الالّزم ويالحظ على هذه األمثل

  ...).تدفّق، تبتل، تفضل، جتلّد، تلفّت، جتمل

األلف والنون قبل الفاء، أي من : فاعل من املزيد حبرفني هذه الصيغة اسم تأيت:  منفِعل/ ج

يأيت غالبا للمطاوعة أيضاً، وال يكون إالّ الزماً، ) انفَعل (ويذكر الصر فيون أنّ). انفعل ينفِعل فهو منفَِعل(

من األفعال :  أي1وتكون مطاوعته للمجرد املتعدي إىل مفعول واحد، وال يكون إالّ يف األفعال العالجية،

كسرته :  كقولك2إالّ أنه قليل يف الِعالج،) افْتعل(الظاهرة للعيون كالكسر والقطع واجلذب، وكذلك 

كما تدلّ هذه الصيغة 3...انكسر، وحطمته فانحطم، وغَممته فاغْتم وانغم، وشويته فانشوى واشتوىف

  4.انكدر وما انفك: االغناء عن ارد حنوو انسلى وانداح، : على املبالغة حنو

فَِرداً ، ومن1/77منقَِلب : ن يف قصائد ابن علي مهاومل يرد من هذا البناء إالّ صيغتا

  ).انقلب وانفرد(من الالّزم ) فَعلَ(،وكالمها املطاوعة 7/89

التاء واأللف مفصول بينهما بالفاء، أي :  تأيت هذه الصيغة اسم فاعل من املزيد حبرفني:متفاِعل/ د

 شيء فكالمها يفيد االشتراك يف) فاعل وتفاعل(، وال فرق بني داللة الفعلني )تفاعل يتفاعل فهو متفاِعل(

  .بني اثنني فصاعداً
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 وتأيت هذه الصيغة ملعاٍنٍ أخرى مبثوثة يف 1.»وتفاعل ملشاركة أمرين فصاعداً«:يقول ابن احلاجب

أظهر النوم والغفلة والعمى، : التظاهر بالفعل دون حقيقته، كتناوم، وتغافل، وتعامى:  منها2كتب اللّغة،

  3... فتباعدباعدته: ك) فَاعلَ(وهي منتفية عنه، ومطاوعة

غ كلّها يف قصائد ابن علي هي) 06(وورد من هذا البناء ِستتماِيالً: صي6/96و7/55م ،

  .10/88، متضاِعفا9/88ً، متهالك3/88، متراِكم13/55متجاِوزا

). متايل، تراكم، الك، تضاعف(وقد جاءت هذه الصيغ من الصحيح املعتلّ، وكلّها الزمة

  .تعدي إىل مفعولفهو من امل) جتاوز(أما

  ):مستفِْعل( رفـالثة أحـد بثـزيـامل -3

 ويكثر ورود هذه الصيغة اسم فاعل من الثالثي املزيد بثالثة أحرف جمتمعة قبل الفاء بسابقة

يف كالم العرب دالّةً ) استفْعل(   وأكثر ما تأيت صيغة4، وهي أقصى ما يصل إليه الفعل يف الزيادة،)ِاست(

استنبط : طلبت منه اإلذْن، وإما جمازاً حنو: استأذنته، أي:  والطّلب يكون إما حقيقة حنو5على الطّلب،

كالداللة على التحول حقيقة  7 وهلذه الصيغة معاٍن أخرى ذكرا كتب اللّغة 6.الرأي واستخرج املعدن

إنّ البغاث بأرضنا  «:ازا كما يف املثلصار حجراً وحصاناً أو جم: استحجر الطني واستحصن املُهر أي: حنو

نِسريء، ك: أي» يستِه ﴿: استرجع إدا قال:يصري كالنسر يف القوة، واختصار حكاية الشا ِإلَيِإنا ِللَِّه وِإن 

، )علَأَفْ(أَحكمته فاستحكم، وأقَمته فاستقَام، وربما كان مبعىن:ك) مطاوعة أَفْعلَ(، واملطاوعة ﴾راِجعونَ

 8...أجاب واستجاب:ك
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  : ومل ترد هذه الصيغة سوى أربع مرات موزعة كاآليت

، من الثالثي الناقص املزيد واملتعدي 1/37مستخِفيا: مرة واحدة يف قصائد ابن علي-

)استخفَاه( توِطنسمن الثالثي املثال املزيد والتعدي 1/78، وم ،)من 1/78، ومستعجالُ )استوطنه ،

  .ثالثي الصحيح املزيد واملتعدي أيضاال

  :ثالثا اسم الفاعل من الرباعي ارد واملزيد

  ):مفَعِللٌ(رد ـاعي اـربـن الـم /أ

: ، حنو)فَعلَلَ، يفَعِللُ فهو مفَعِللٌ(يرى العلماء أنّ للفعل الرباعي ارد بناًء واحداً فقط هو 

خبالف الثالثي الذي تنوعت صيغه بتنوع حركت صامته الثاين؛ إذ له ثالث  1أي طأطأ،: دحرج، ودربخ

أماّ الرباعي فقد بين على أصل متكون من أربعة صوامت ملونة بصائت واحد، ) فعلَ، فِعل، وفعلَ(صيغ 

ه األوىل  التلوين الصويت دون غريه ِخلفّته، إذ جاءت فاُه والم منري هذا النوعتمتثل يف الفتحة، وإمنّا اخ

  2.والثانية حمركةً بالفتح

أماّ املكون األساسي للفعل الرباعي ارد، فهو متطور إما عن أصل ثالثي أو أصل امسي، وأصٍل  و

وف أو القربة، وهو مبعىن اضطرب املاء يف اجل) طَرطَب. ( فاملتطور عن أصل ثالثي، وذلك مثل3ثنائي؛

مبعىن غطّى األرض بطبقة من احلصى، ) حطَلْ وبحطَو ب(، )فرقع(ليت تصري ، ا)فقََع(، و)ضرب(متطور عن 

وإماّ متطور عن أصٍل امسي، وذلك مثل [...] أي افتخر ) مشخ وشنخر(، مبعىن صرع، و )جدل وجندل(و

، ...ىل املاء نقطيت تلمذَ من تلميذ، وقطْرن من قطران، وسأسأ وتقال إليقاف احلمار، وجأجأ لنداء اجلمل إ

 وأما املتطور عن أصٍل ثنائي 4وما يالحظُ هو أنَّ كثرة األفعال االمسية مرتبط باشتقاقها من أمساء األصوات،

                                                 
1 ،�$%�&
��ب،)1/113( #�ح ا	
 ).4/85(، وا

� ا4�B�l$� %6 ا
5ّ$�� اl%�اد��، ص 2g3ّ
 .57: م�Fmي صC$�، ا
 .59: م ن، ص 3
 .158- 155: ه>�ي %�E[، ا
���$� ا
B5C<، ص 4
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 1.أسرع اخلُطى، ودندنَ ودنَّ باملعىن نفسه: زفْزف أي ارتعد أو جرى بكل قوٍته وزف أي: وذلك مثل

  2.».غمةً وال تفهم ما يقولوالدندنةُ أن تسمع من الرجل ن«

  .بسملَ أي قال باسم اهللا الرمحن الرحيم: مثل3من مركٍّب باختصار احلكاية "وقد يكون مصاغاً 

  .للرباعي ارد أي بناء يف قصائد الشاعرين) مفَعِللٌ(فلم يرد من صيغة 

  : )متفَعٍللٌ: (دـزيـاعي املـربـن الـم /ب

، وإذا زيد فيه حرفان حيث جاء )متفَعِللٌ: (لرباعي حرف واحد، جاء على وزنإذا زيد يف الفعل ا

: احرجنم فهو حمرجنم مبعىن اجتمع ، وافرنقع فهو مفرنقع مبعىن: افعنلل يفعنلل فهو مفعنلل حنو: (منه بناءان

مأنّ فهو مطمئن، اط: حنو( افعلّل يفعلّل فهو مفعلّلٌ(و ... استكرب : تفرق، واخرنطم فهو خمرنطم مبعىن

 فهو مضمحلّ ومقشعر ، 4...واقشعر  

 متثّل يف املشتق     ئد الشاعرين املعروفة إالّ بناء واحدومل يِرد من مزيد الرباعي يف قصا

  .من الصحيح الالّزم) تبختر يتبختر فهو متبختر(فهو من الرباعي املزيد حبرٍف واحد 5) متبختراً((

  :ى غري بابهاسم الفاعل عل: اـعـراب

يف بعض أمساء الفاعلني من غري الفعل الثالثي ارد، فجاءت على أوزان خمالفة لألوزان  شذّت و

  :القياسية املذكورة، لكنها حتمل داللة اسم الفاعل هي كالتايل

 مبعىن موازر 2مبعىن خماطب من خاطب، ووزير1خطيب : مفاعل حنوفعيل مبعىن  .1

مبعىن منادم من نادم، وقرين 4ف من حالف، وندمي  مبعىن حمال3من وازر، وحليف
  .مبعىن مقارن من قارن5

                                                 
 .158: ه>�ي %�E[، م س، ص 1
��ر ا
�B5ّح ،م 2M)Iدن.( 
 .30: #=ا ا
��ف، ص 3
 .�M% :95 -96 ا
I�3 */�وة، م س، ص 4
 .11/42ا�I ?�7ّر،  5
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 . مبعىن املرتفع7 مبعىن املغترب، والرفيع6الغريب: فعيل مبعىن مفتعل حنو .2

أعجب :  مبعىن املخرب من9 مبعىن معجب، واخلبري8عجيب: فعيل مبعىن مفعل حنو .3

 .وأخرب

 .شر مبعىن مبشر من ب10بشري: فعيل مبعىن مفعل حنو .4

 . مبعىن مزيف من زيف11زائف: فاعل مبعىن مفعل حنو .5

 . مبعىن مصيب من أصاب12صائب: فاعل مبعىن مفعل حنو .6

 :وأماّ من الثالثي ارد، فشذّ من اسم الفاعل صيغتان مها

  .الثالثي املضعف املتعدي) أم( من 13إمام،: مبعىن اسم الفاعل حنو) فعال( .1

 .مبعىن ساحرة14ارة سح: مبعىن اسم الفاعل حنو) فعالة( .2

                                                                                                                                                         
 .10/60ا�I ?�7ّر  1
 .15/63 و10/63ا�I ?�7ّر 2
3 6�? Iا@��7ء وا@%��ل، ص. 3/91ا� v��5وة، ت�/* I�3
 .152: و%�M ا
4  6�? I152: م س، ص. 15/39 و7/37ا�. 
5  6�? I152:   م س، ص،15/40ا�. 
 .20/70م ن  6
 .6/91 ، وا�I ?�6 3/61ا�I ?�7ّر  7
8  6�? I9/88ا�. 
 .20/69م ن   9

 .8/49 م ن  10
 .6/46ا�I ?�7ّر  11
12  6�? I1/74ا�. 
 .5/84 ، وا�I ?�6 2/62ا�I ?�7ّر  13
14  6�? Iوة،م س، ص. 2/48ا��/* I�3
 .159: و%�M ا
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 :غةـالـغ املبـيِص 

 يف قصائد الشاعرين أن صيغ املبالغة من اسم الفاعل جاءت قليلة واإلحصاءتبين بعد االستقراء 

  : منحصرة يف مخس صيغ فقط على الترتيب التايل

  .  متعدياً والزما1ً مصدر الفعل الثالثي ارد،تصاغ من: الغة فعـصي -1

اء ، والرغّ)أي املنجنيق(اف القذّ:  أنّ هذه الصيغة تأيت امساً وصفة، فاالسم حنووذكر الصر فيون

 3...شراب ولباس وركّاب وغدار وتواب: ، والصفة حنو2)...اسم طائر(

يف اللّغة، قرر جممع اللّغة العربية بالقاهرة قياسيتها للمبالغة من الثالثي الالّزم استعماهلا ولكثرة 

، وفاعل تأيت من الالّزم واملتعدي، لذا فإنه إذا ذكرت كلمة مبالغة كانت )فاعل( ألّا حمولة من 4واملتعدي،

 ومل تأت للمبالغة فحسب، بل جاءت 5أول ما يتبادر إىل الذهن، فهي أكثر األبنية شيوعاً،) فعال(صيغة 

الذي : ار واحلداّد والعطاّر، أيالنج: للصناعة وللحرف وللنسب، فمن الداللة على احلرف والصنائع حنو

محار وبغال وكالّب وسياف وعسال، :  وللداللة على النسب حنو6حرفته النجارة واحلدادة وبيع العطر،

يف الداللة على احلرفة ) فعال( وعلى الرغم من كثرة 7.صاحب محار وبغل وكلب وسيف وعسل: أي

ناعة والنسبة، فإنّ ذلك موقوف على السفهي غري مقيسة عند سيبويه، إذ 8ماع، وال يقاس شيء منه،والص 

ال يقال لصاحب الدقيق دقّاق، وال لصاحب الفاكهة فكّاه، وال لصاحب البر برار، وال لصاحب الشعري 

  9.شعار

  : موضعا، يتوزع كاآليت) 23( يف ثالثة وعشرين  البناءوورد هذا

                                                 
1 1B7`ّ�د ن
 .153: �ر، دّراك، وح�Gّس، م س،ه�م[ صجّ/: #ّ= مx I$� ا
Esث6 ا
 .176: ������ ����ج، م س، ص 2
��ب، 3	
 ).2/243(، و ا
n7ه�،)4/257(ا
 .62، 53، 2/35 ن�I? Eً م`ّ�� ا
z7`7، 176: ������ ����ج، م س، ص 4
 .177: م ن، ص 5
���ق، ص 6#gا ،I$253: ?/3 ا{ أم. 
 .177:  ����ج، م س، ص����� � 7
 ).2/198(ا
G$1~6، ا
z7F،:  ن�177I? E: م ن، ص 8
9 ،z7F
 ).2/198(ا
G$1~6، ا
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، )من بسم يبسم (6/42، بسام ) فنت يفنتمن (5/42فتان : يف قصائد ابن عمار) 10( -

من شرد  (2/50، شرادة )من خفق خيفق (2/50، خفاقّة )من وضح يضح (2/45الوضاح 

، )من سحر يسحر (20/51، السحار 4/50، فتانة )من ب ينهب ( ،3/50ّابة )يشرد

  ).من برق يربق (4/60، الرباق )من وقد يقد (13/60الوقّاد 

، )من فعل يفعل (9/48، فعالة 2/36فتانة : يف قصائد بن علي) 13(ر وثالثة عش -

، الزخار 2/56، الوقّاد )من در يدر (2/55، درار )من كذب يكذب (8/49كذّاب 

من  (1/69، فياضة )من ماس مييس أي تبختر (1/68، املياس )من زخر يزخر (10/56

من خان  (2/82، خوان )يقتلمن فتك يفتك ويفتك أي  (15/70، فتاك )فاض يفيض

من أوه  (1/97، أواه )من تاه يتيه (1/96، تياه )من وهج يهج (1/87، الوهاج )خيون

  1).أوَه: وتأوه الرجل إذا قال

ومشلت هذه األمثلة الثالثي ارد الالّزم واملتعدي، الصحيح واملعتل، واملفرد بنوعيه، والنكرة 

 على الدالالت بناًء و). لُعفْ يلَعفَ(و ) لُعفْ يلَعفَ(و ) لُِعفْ يلَعفَ: ( الفعل التاليةواملعرفة، كما مشلت أبواب

 .، فإنّ ما أحصيناه من هذه الصيغة جاء للمبالغة والكثرة)الفع(اليت تأيت عليها صيغة 

 جيمع مجع تصحيح ، فإنه ال يكسر، وإمنّا)الفع(البد من اإلشارة إىل أنّ كل ما كان على صيغة  و

  .اباتّ: ابةانون، ويف ّفت: ان فنقول مثال يف مجع فت2.للمذكّر أو املؤنث

تفيد ) فعال( فهي 3،)جبار(وشذّ من غري الثالثي ارد حتت هذا البناء يف قصائد الشاّعرين كلمة 

وأَجبرتهم، إالّ أنّ أجبر أكثر، وذهب جربت اخللق : املبالغة، وتأيت من ارد ومن املزيد مبعىن واحد، تقول

                                                 
��ر ا
�B5ّح، 1Mأو�( م.( 
��ب، 2	
 ).3/640(ا
3  6�? I6/74ا�. 
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جبرت الرجلَ على األمر «: وقال الزجاّج). جبر(املزيد، ال من ) أجْبر(من ) اجلبار(األزهري إىل أنّ 

  1.».وأجبرته إذا أكْرهته عليه

   :ولعغة فَـصي  -2

  2.اً تصاغ من مصدر الفعل الثالثي ارد، متعدياً والزم

:  وعلى االسم حنو3وضوء، ولوع، قبول،: ووردت يف العربية دالّة على املصدر حنو

 كما 4.وهي عندما ترد صفة، فإّا تفيد املبالغة[...] صدوق وصبور : خروف،قدوم، وعلى الصفة حنو

) كوبر: (ورد يف الكالم العريب استعمال هذه الصيغة للفاعل وللمفعول، أي أّا من األضداد، يقال

 ويستوي فيها 5.فهي للفاجع واملفجوع) الفجوع(للرجل الذي يركب، وللطريق الذي يركب، وكذلك 

أخ كتوم، وأخت كتوم، وطفل جهول وطفلة جهول، فإن مل : تقول. املذكّر واملؤنث إذا علم املوصوف ا

ال جهولة، وبارك اهللا يف ال تنصح جهوال و: حنو. يعلم املوصوف ا وجبت املطابقة بالتأنيث أو التذكري

حلوبة، : امرأة ملولة وفروقه، فالتاء فيه هي للمبالغة ال للتأنيث، وأما حنو:  وأماّ حنو6.الغيور والغيورة

 7.وركوبة، وحنونة، فهي مبعىن اسم املفعول، وليس من مبالغة اسم الفاعل

أشصِت الناقة : حنو قوهلم) لُِعفْ يلَعفْأَ(يف الكالم العريب من الثالثي املزيد مزة ) ولعفَ(وقد ورد 

  10.ودفُ وأخفدت فهي خ9وق،قُوج، وأعقت فهي عت وأنتجت فهي ن8فهي شصوص،

  :موزعة كما يأيت) 06(وورد هذا البناء ست مرات 

                                                 
 ).ج/�( ا
�G�ّن، 1
 .�M% :153 ا
I�3 */�وة، تv��5 ا@��7ء وا@%��ل، ص 2
��ب، 3	
 ).4/42(ا
 ).111- 1/110(م ن، 4
5 aا@ن/� ري، ا@ض3اد، ت I���5، ص$3ا، �$�وت: ا��
�/� ا	7
 .359- 356: ، ص1987: م37B أ�1 ا
9ZC إ��اه$�، ا
 .�M% :153 ا
I�3 */�وة، م س، ص 6
 .154: م س، ص 7

/ُ>�F: أي 8 9ّ*. 
 ح�7ْ.: أي 9

 ).#5_، ون��، و?�� وخ3C(، وا
�G�ّن،185: ا�I ا@ن/� ري، م س ص. أ��mْ.: أي 10
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من عدا يعدو الالزم  (16/63) مجع عدو(أعدائك : يف قصائد ابن عمار) 02(مرتني  -

وهو من الصحيح ) 1.ول باردموش. مشل يشمل مبعىن برد يربدمن  (7/42ول م، وش)املعتل

  .الالزم

 1/68، العدو 6/56) مجع عاٍد(العداة : ابن علييف قصائد ) 07(وسبع مرات  -

، شروع )من سطَع يسطَع (1/92، السطوع )من جِهل يجهل (15/67، جهول 10/81و

من نحلَ  (3/69 النحول 2،.)وضح وبينأظهر وأ: من شرع يشرع املتعدي أي (8/91

 3).ضعف، والفتح أفصح: ينحل ونِحل ينحل الالّزمني أي

أُدِغمت فيه الواو الزائدة يف الم الكلمة، من الثالثي ) فَعول(يف هذه األمثلة وهي ) عدو(إنّ كلمة 

اً، وعدواناً وِعدواناً وعدواناً وعدوى، فهو عاٍد، عدا عليه يعدو عدواً وعداًء وعدو(ارد املعتلّ الالّزم 

والعادي الذي يعدو على الناس ظلماً، وكلّ الفروع تعود إىل أصٍل واحد، وهو التجاوز يف 

صفة، ملْ يدخله اهلاء ) فَعل(وإذا وقع «. الالّزم) فعل يفعل(، من باب )عدو(واملبالغة يف العادي 4).الشيء

، فإنه تدخله التاء، )عدو( ، ويستثىن من ذلك 5».امرأة صبور وشكُور، وهو بناء للمبالغة: قولللتأنيث، ت

 6.عدوة اهللا، وهو نادر، والتأنيث فيه شاذ ال يقاس عليه: تقول

 وذكر العلماء 7.تصاغ من املصدر الثالثي ارد واملزيد، املتعدي والالّزم: عالفْغة مِِـ صي -3

ِمفْساد، ِمصالح : ِمنقار، ِمفْتاح وِمحراب، والصفة حنو: ه الصيغة تأيت امسا وصفة، فاالسم حنوأنّ هذ

، )أي كثري النحر(ِمنحار : وِمضحاك، وتأيت للمبالغة ولآللة، فمجيئها للمبالغة من الالّزم واملتعدي حنو

                                                 
 ).#97(ا
�G�ّن، 1
 ).#�ع(ا
�G�ّن، 2
��ر ا
�B5ّح،  3M9(مBن.( 
4  I$�
 )?3ا(وا
�G�ّن، ). 2/213(ا
�M$9، ا
ن ا
	���، ص 5��
 ).1/43(ا
�/	�ي، اlمEء،: ن�I? Eً. 192: ���� �� ����ج، 
�� ا
��ب،  6	
 ).2/140(، وا
ّ�ض6، #�ح ا
&�%$�،)3/68(ا
 .�M% :154 ا
I�3 */�وة، م س، ص 7
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:  وأما جميئها لآللة، فنحو1 وِمسماع، وِمعطاء،عان، وِمفْساد، وِمصالح، وِمقْوال، وِمكْثار، وِمهذار،وِمطْ

  2...ِمفْتاح، ِمقْراض، وِمصباح

ِمعطاء : تقول.، إذا عِلم املوصوف ا)ولعفَ(     وهذه الصيغة يستوي فيها املذكر واملؤنث مثل 

ى اهللا كلّ ِمفْساد هد: حنو. وأمي ِمعطاء، فإن مل يعلم املوصوف ا، وجبت املطابقة بالتأنيث أو التذكري

  3.وِمفْسادة

كما أنها شبيهة باملصادر لزيادة امليم فيها، ويبدو أنّ هذه الصيغة كانت يف األصل لآللة، مث 

 فقد روي عن أيب البقاء يف 4.استعارا العرب ملن كان عمله أو صفته كاآللة من حيث الكثرة واالستمرار

 صار له كاآللة، وهذا الوزن يأيت السم الفاعل لغرض التكثري ملن اعتاد الفعل حىت) ِمفعال(«: الكلّيات

  5».واملبالغة كاِملفضال

  : وورد هذا البناء أربع مرات، كمايلي

، فهي من الثالثي ارد 1/50) ِمعطار(ممثّال يف كلمة : مرة واحدة يف قصائد ابن عمار -

) ِمعطري(متطيبة، ورجل : رة أي، من باب طِرب، فهي عِطرة ومتعطّ)عِطر يعطَر(الالّزم 

ِمعطارة، فالتأنيث فيه :  وال يقال6).ِمعطار(أيضا و) ِمعطري(بالكسر، كثري التعطّر، وامرأة 

  7.شاذّ وال يقاس عليه

، مبعىن متهور من 13/55، ِمهيار 9/55اِملعطار : مرات يف قصائد ابن علي) 03(وثالث  -

 واِملدرار 8.، والتهور الوقوع يف الشيء بقلّة مباالة)ور(ني الثالثي الالّزم املزيد حبرف
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، ويدر )فعل يفِعل( يدر، من باب -در: من الثالثي ارد الصحيح املضعف الالّزم (15/56

 وترتبط بالداللة على 2ِمدرار،: كثُر وسال، فهو دار، واملبالغة فيه:  مبعىن1.إذا كان متعديا

  ).بدمِعه اِملدراِر(ن والغزارة يف الدموع يف سياق البيت السيال

 فهي من 3وتأيت هذه الصيغة إلفادة املبالغة، إالّ أنه يغلب جميئها صفة مشبهة، :غة فَعالنـصي -4

 .الصيغ املشتركة بينهما

ثي ارد من الثال) فَعالن( فهي 4،)الرمحان: (ممثّلني يف كلمة) 02(وورد هذا البناء مرتني 

رق قلبه وعطف عليه، فهو رحيم : محةً، ورمحة ورحماً، ومرحمة، أيرِحم يرحم ر(الصحيح السامل املتعدي 

  ).فِعل يفعل( من باب 5.)ورحمان

الرمحان "، مستدلّني على ذلك بصيغيت )فعيل(أبلغ من ) فَعالن(وقد ذهب بعض املفسرين إىل أنّ 

رمحان الدنيا واآلخرة، ورحيم الدنيا : ، وهلذا قالوا)الرحيم(من املبالغة ما ليس يف ) الرمحان (، ففي"الرحيم

  6.فقط

  : غة ِمفِْعيلـصي -5

ِمسكني، ِمنطيق "ذكر العلماء أنّ هذه الصيغة تأيت للمبالغة، ومل ميثّل هلا سيبويه، لكنه ذكر 

. ت الثالثية املزيدة، ومل يشر إىل أنها صيغ مبالغةعند كالمه على أبنية األمساء والصفا" وِمحضري

 9 وِمسكني وِمحضري،8ِمنطيق،:  والصفة حنو7ِمنديل وِمشريق،: ويكون على ِمفْعيل، فاإلسم حنو«:يقول
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ية من أبن" ِمحضري وِمعطري"  وذكر الرضي أن1ّ.»)مفْعيل( ، وال)مفِْعيل( ، وال)مفِْعيل(وال نعلم يف الكالم

  2.املبالغة

  وعد3".ِمعطري" عند فاليش من صيغ التكبري، وهو نوع من البالغة، ومثّل هلا ب) ِمفْعيل(و

أمساء آلة يف أصلها، استخدمت على سبيل ) ِمفْعل وِمفْعال وِمفِْعيل( ما جاء على" wrightرايت "

  4.ااز

ح أن تكون الكلمة ناشئة عن أصٍل ، ورج)ِمفْعيل( غري أنّ فاليش حتفّظ من وجود اسم آلة على

ميكن أن تكون " ِمكْثري" وجد أوالً، مثّ أُلصقت به امليم، وتطور مع الزمن بتأثري املماثلة يف املصوتات، ف

 ، فهي مجلة قدمية مركّبة من األصل املوصول]ِمكْثري[ مث إىل] مكْثري[، مث تطورت إىل ]كثري+ما[من 

 ما كان واسعاً فسيحاً، قد أصبحت: مبعىن] ما رحب[ ، وكذلك عبارة]ريكث[ الصلة االمسية]+ ما[

الصلة ]+ ما[ ، فهي مجلة قدمية أيضاً مركّبة من األصل املوصول)اسم مكان( مبعىن مكان واسع] مرحب[

  5".رحب" الفعلية

الثالثي ارد الصحيح، من ) ِمفْعيل(  فهي6،)اِملسِكني( وورد هذا البناء مرة واحدة ممثّال يف كلمة

سكَن يسكُن سكىن وسكُوناً، إذا أقام باملكان، فهو ساِكن، واملبالغة فيه ِمسِكني، : أي) فَعلَ يفعل( من باب

 وأما داللتها يف البيت، فإنها تدلّ على الضعف والذّل، وقلّة املال 7.الذّي الشيء له يكفي عياله: وتعين

  .وسوء احلال

                                                 
��ب، 1	
 ).4/268(ا
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، ومل "ِمسكينة:"للمذكّر واملؤنث إذا قُِصد ا املبالغة، أما إذا عنوا ا املؤنث فقالوا) ِمفْعيل( وتأيت

، ومجع »ِمسِكينون« :يقصدوا املبالغة شبهوها بفقرية، وهلذا سوغوا مجعها مجع تصحيح املذكّر فقالوا

  1.»ِمسِكينات« :تصحيح املؤنث فقالوا

  2.للمبالغة شاذّ ال يقاس عليه" ةامرأة ِمسكين" :وقوهلم

 ـفة املـالصهةـشب:  

سبقت اإلشارة إىل أنّ الصفة املشبهة باسم الفاعل تصاغ غالباً من الفعل الثالثي ارد من مصدر 

  ).فعل( ، وقليال ما تصاغ من مصدر الفعل املتعدي)شرف(و) فرِِِح(الفعل الالّزم، حتت باب 

، فَعل، ِفعِِِْل، )فعالء( فِعيل، أفْعل : املشتق جاء على األوزان اآلتيةمن هذاوما أمكن إحصاؤه 

  ).فُعل، فَِعل، فَعالن، فَعال، فَيِعل، فَعل

ومشلت هذه الصيغ الصحيح واملعتلّ، واملفرد واجلمع، والنكرة واملعرفة، وجاء أغلبها من بايب 

)وفَِرح فرها تكون فيما دلّ على الثبوت، الالّزمني، ومها البابان الرئي) شفة املشبهة ، ألنسيان للص

، ألنه يغلب )فِعل(، ألنه يدلّ على الغرائز والطبائع وحنوها، كما تكثر يف )فعل(واالستمرار، وهلذا تكثر يف 

 3.هيف األدواء الباطنية والغيوب الظاهرة واحللي واألحزان، وهي غالباً ما تكون الزمة لصاحبها مستمرة في

دخل وخرج، قام : ، ألنّ األغلب فيه التعدي، وما جاء منه الزماً فليس مبستمر من ذلك)فعل(وتقل يف 

  4.وقعد

                                                 
 )�	I(ا
�G�ّن، 1
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سعيد : بعري وقضيب، والصفة مثل: تأيت هذه الصيغة امسا وصفة، فاالسم حنو: غة فَِعيلـصي -1

الالّزم املضعف ) فعل( مصدر ظريف، شريف، وكرمي، ومن:  حنو2)فَعل( وتصاغ غالباَ من باب 1وشديد،

  .الالّزمني) عف وعال( من 3عفيف وعلي: أو املعتلّ الالّزم حنو

  : مرة موزعة كمايلي) 68(وقد وردت هذه الصيغة مثاين وستني 

لطُف ( من 8/47لطيفاً : أذكر منها: مرة يف قصائد ابن عمار) 29(تسعاً وعشرين -

من                                                                                                                                                                                                                   (3/62، ذكي )من أِنق يأنق (1/45، أنيق )لَقمن ذِلق يذ (5/46، ذَليق )يلطُف

من سرا  (1/62) أي سخي(، سري )من سنا يسنو (6/62) أي رفيع(، سِني )ذكَا يذْكو

  ).من قلّ يِقلّ (11/77، قليل )من رق يِرق (21/43، رقيق )يسرو

، )فرد يفرد( من 11/38فريد : أذكر منها: مرة يف قصائد ابن علي) 39(وتسعا وثالثني  -

، )من قر يِقر (1/91، قرير )من خبث خيبث (6/56، خبيث )من عظُم يعظُم (8/48عظيم 

 د (7/37رشيدد يرشق (2/95، صديق )من رشق يصدمن صد( عيدالس ،)من 2/84 

  ).من شِقي يشقَى (3،82والشِقي ) من شجا يشجو أي حِزن (7/76، شجي )سِعد يسعد

فعل ( الثالثي الالّزم الصحيح، واملعتل، واملضعف، من بايب نالحظ أنّ هذه الصيغ جاءت من

 .الالّزم، كما جاءت دالّة على ثبوت الصفة لصاحبها على وجه الدوام واالستمرار) وفِعل

 والصفة 4أَيدع وأَجدل،: وتأيت هذه الصيغة امسا وصفة، فاالسم حنو): فعالء(غة أفْعل ـ صي-2

الالّزم، الدال على لوٍن، أو عيب ظاهر، أو مجال " فِعل"غ غالبا من مصدر  وتصا5.أصفر وأبيض: حنو

يف األطراف، وتقلّ :  وذكر ابن جين أنّ اهلمزة أكثر ما تزاد أوال وآخراً، أي6).فعالء(ظاهر، واملؤنث منه 
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تقلّ يف أسود، أبيض، أمحر، سوداء، بيضاء ومحراء، وتكثر يف الصفات و: يف الوسط، مثل: حشوا، أي

  1.األمساء

، ومثاين )أَفْعل(مرة بصيغة املذكر ) 26(مرة، ستا وعشرين ) 54(وورد هذا البناء أربعا ومخسني 

  :تتوزع كمايلي) فعالء(مرة باملؤنث ) 28(وعشرين 

  :مرة يف قصائد ابن عمار، أذكر منها) 22( اثنني وعشرين -

، )من حِور حيور (4/42 3وأحور) ي حيويمن حِو (4/42 2أَحوى: حنو) أفعل(على صيغة 

  6).من جعد جيعد (2/51، وأجعد )من دِعج يدعج (5/42 5، وأدعج)من هِيف يهيف (4/42 4وأهيف

من صِهب  (2/60، صهباء )من حسن حيسن (18/51حسناء : حنو) فعالء(وعلى صيغة 

  ).من ابيض يبيض (4/52 والبيضاء 7،)يصهب

                               مرة يف قصائد ابن علي، فمن صيغة) 32(ني وثالثني  واثن-

 10،وأغْيد)من هِوج يهوج(3/39 9، وأهوج)من رعن يرعن(3/39 8أرعن: حنو) أفْعل( 

  ).من محق حيمق (11/69وأمحق) من خِرس خيْرس(14/48وأخرس) من غِيد يغيد(3/42

، )من حِور حيور(4/40، وحوراء )من اسود يسود(14/39داءسو: حنو) فعالء(وعلى صيغة

  ).من مشُخ يشمخ(3/92، ومشخاء)من وِطف يوطَف(3/91 11والوطْفاء
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الالّزمني، حتمل ) فِعل يفعل(وجاءت هذه األمثلة كلّها من الثالثي الالّزم الصحيح واملعتلّ، من بايب

، فهما من الثالثي املعتلّ العني الزيد )البيضاء وسوداء(وأما صيغيت. دالالت اللّون، والعيب واجلمال

  ).بِيض وسِود(واألصل) ابيض واسود(حبرفني

حِمر وال بِيض وال صِفر، وإنما ينظر يف هذا إىل : فقد جاء عن الفراء أنّ العرب ال تقول

  1.ابيض وابياض، وامحر وامحار، واصفر واصفار: السماع، ويقال

ذهب القدماء إىل أنّ هذه الصيغة أكثر ما تكون يف املصادر، وخباصة من : غة فَعلـ صي-3

 وعلّل املربد كثرة شيوع 2.قياسياً، ومن مثّ عدوه أصالً) فَعل(املتعدي، إذ جعلوا جميء املصدر منه على 

  3.هذه الصيغة يف املصادر لقلّة أصوهلا وخفة حركاا

: حنو). فعلة(الالّزم، واملؤنث منها على ) فعل (، فتصاغ من مصدر وأما إذا كانت صفة مشبهة

  4. سهلة- ضخمة، وسهل–ضخم 

  : مرة، تتوزع كما يأيت) 31(وورد هذا البناء إحدى وثالثني 

من غض  (12/42غض : مرة يف قصائد ابن عمار، ومن هذه املشتقات) 13( ثالث عشر-

من طاع يطوع طوعاً، وطواعة  (19/43ع ، طو)من رطب يرطب (12/42، رطب )يغض

 والسلس 5.طاع يطاع وأطاع الن وانقاد: قال ابن سيدة. وطواعية، وطاع يطاع لغة جيدة

  ).من شلخ يشيخ (2/62، وشيخ )من سلس يسلس (9/65

صار : أي) من وثق يوثق (14/39وثق : مرة يف قصائد ابن علي، حنو) 18(  ومثاين عشر-

: من شر يشر ويشر أي (8/49، وشر )من عذب يعذب (5/98دب وثيقاً حمكما، والع
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 والفذُّ 2حن،: من صبا يصبو صبوة وصبابة، أي (18/39 و 16/37 وصب 1.عاب

  ).من عبد يعبد (9/94، وعبد )من فرد يفرد (6/39والفَرد ) من فذّ يفذّ (1/32

فعل (بواب الفعل، فجاءت من ومشلت هذه األمثلة الصحيح واملعتلّ الالّزم، كما مشلت أغلب أ

 ).فعل يفعل(و) فعل يفِعل(، و)فِعل يفِعل(، و)يفعل

أنها كانت يف األصل صفات مث ) الفذّ، الفرد، الشيخ والعبد(ومن املالحظ أيضاً على املشتقات 

  3.، فصارت غالبة يف األمساءاالمسيةتطورت وانتقلت إىل 

هذه الصيغة بأفعاهلا، وجدناها تأيت من مجيع أبواب الفعل عالقة  إذا نظرنا إىل: غة ِفعلـ صي-4

 ويرى ابن 4.، إذ هو أقلّ األبواب شيوعاً، لذا مل جيعله سيبويه من أبواب الفعل الرئيسية)فِعل يفِعل(ما عدا 

  5).ِسحر(شاذ، إذ مل يحص منها إالّ ) فَعلَ يفْعل(خالوية أنّ ورودها من 

  : مرات موزعة كاآليت) 09(ووردت هذه الصيغة تسع 

: من خِدن خيدن أي (5/46) مجع ِخدن(أخدانه : يف قصائد ابن عمار) 02( مرتني -

  7).الغفلة: من غر يغر والغرةُ (8/66 والغر 6صاحب،: صِحب، وخادن يخاِدن

 7،46وِإلْف ) من طاب يطيب (12/48ِطيب : مرات يف قصائد ابن علي) 07( وسبع -

من صرف يصِرف، والصرف اخلاص  (3/90، والصرف )من إِلف يأْلَف (14/90و

  9).الصداقة: من خلَّ ِخيلُّ واخلُلّة (1/91، واِخللُّ 4/91 واِخلدن 8،.)البحت

                                                 
 ).#�ض(م ن، 1
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و )فعل يفِعل(وجاءت هذه املشتقات من الصحيح السامل، واملضعف الالّزمني، وتضمنت بايب 

 ، فهما يف األصل صفتان، مث غلبت عليها االمسية)اِخللّ واِخلدن: (الكلمتنيوأما ). فِعل يفعل(

، الذي )فِعل يفِعل( ترتبط هذه الصيغة أيضا جبميع أبواب الفعل باستثناء باب :غة فُعلـ صي-5

  1.يعد من أبواب الفعل الفرعية، لقلّة شيوعه يف االستعمال

، لذا جندمها متداخلتني يف كثري من املسائل، )فُعل(ويذهب بر وكلمان إىل أنها ناشئة عن صيغة 

 فإنها كثرياً ما تخفّف إىل 2قليلة الشيوع يف العربية خالفاً للّغات السامية كالعربية مثال،) فُعل(ولكون 

) فُعل (عن) فُعل( فقد حيدث العكس فتتطور 3ذُعر يف ذُعر، وفُقْر يف فُقُر، ونذُر يف نذُر،: ، من ذلك)فُعل(

  4: وفق قانون االتباع

  تباعفُعل   ـــــ فُعل لال

  .فُعل   ـــــ فُعل للتخفيف

، والعكس صحيح، بدليل )فُعل(، دون أن يشركها فيه )فُعل(وقيل إنه ينفرد أي مثال بصيغة 

  5. األخرىإنّ كلّ واحدة متطورة عن: تكاثفهما يف كثري من السياقات، ولعلّ ذلك الذي من أجله قيل

 يغة ستعة كمايلي) 06(وقد وردت هذه الصات موزمر:  

حسن وابيض، : من غر يغر أي (14/44غُرة : مرات يف قصائد ابن عمار) 04( أربع -

، ومر )من حال حيلو (2/47 وحلو 6والغرة بالضم بياض يف جبهة الفرس فوق الدرهم،

                                                 
 .251:  ����ج، م س، ص����� � 1
 .251:م ن، ص 2
�$/�، أدب ا
	�تj، ص 3* I538- 536: ا�. 
 .251:  ����ج، م س، ص����� � 4
 .251:  ����ج، م س، ص����� � 5
��ر ا
�B5ّح، 6Mر( م�x.( 
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من حلَك حيلُك، واحلَلَك بفتحتني  (1/60 وحلْكة 1،)ح مرارةًمن مر مير بالفت (2/47

  2).السواد

من خالَ خيلُو خالًء  (1/91، وخلْواً 1/68حلْو : يف قصائد ابن علي) 2( ومرتني -

  3).وخلُواً

و )فَعل يفْعل(وجاءت هذه املشتقات من الصحيح السامل، واملضعف، واملعتلّ، الزمة على بايب 

 .دالّة على احلسن واللّون والذّوق واخللو) فعل يفعل(

الالّزم، الذي ) فَِعلَ(نص أئمة اللّغة على أنّ هذه الصيغة تأيت من مصدر :    غة فَِعلٌـ صي-6

 وأِشر، وما وِجع، وتِعب،وضِجر، وشِرس، وبِطر: يدلّ على األدواء الباطنية، جسمية كانت أم خلْقية، حنو

فِرح، : حنو.  أو ما يضادها كالسر والزينة4ب،حِزنٌ، وكِمد، وحِر: غتمام، حنوا كاحلزن وااليشبهه

ِلسوس ولِبق ،وفِطن ،5.وطِرب  

، إذْ إنّ هذه األخرية متطورة عنها، وهو ما )فَِعل وفِعيل(وذكر فاليش أنّ هناك عالقة متينة بني 

ل الددعى بالتحوي6.يغاخلي للص  

عِسر وعِسري، ورِفق ورفيق، وبِطن : وتتعاقب الصيغتان يف أمثلة كثرية رواها العلماء، ومن ذلك

  7...وبطني، وفِقه وفقيه، وفِطن وفطني

سلْس، ودنس ونجس، وشكْس، كما : حنو. بسكون العني) فَعل(إىل ) فِعل(وقد ختفّف صيغة 

  8. وكِتف على كتٍف، وكَِبد على كبٍدفِخذٌ على فخٍذ،: تخفّف يف األمساء حنو

                                                 
 ).م�ر(ا
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  : مرات تتوزع كاآليت) 08(ووردت هذه الصيغة مثاين 

ار ممثّلة يف املشتقة واحدة يف قصائد ابن عم10/69احلَِصر : مر)  رواحلَص ،رصحي من حِصر

  1.ضاق واحنبس: حِصر صدره أي: ضيق الصدر، يقال

من  (3/76، واأللف )من فصح يفصح (3/49فِصح : لييف قصائد ابن ع سبع مرات -

 4/88 وقِلق 3،)من نِقه ينقَه فهو ناِقه ونقية (7/81 ونِقه 2)أِلفض يأْلَف، واألِلف األليف

:  وكَِلف أي4).املرض: من دِنف يدنف والدنف (3/91 و9/87، ودِنف )من قِلق يقلَق(

  ).من كِلف يكلَف (5/91 5مولع

، كما )فِعل يفعل(ت هذه املشتقات من الثالثي ارد الصحيح الالّزم، وكلّها من باب وقد جاء

  .األِلف مبعىن األليف، والنِقه مبعىن النقيه، والفِصح مبعىن الفصيح: حنو) فِعيل(مبعىن ) فِعل(وردت 

سعدان، :  حنوفاالسم. ذهب الصر فيون إىل أنّ هذه الصيغة تأيت امساً وصفة: غة فَعالنـصي-7

  6.عطْشان، وشبعان، وريان وغضبان: ، والصفة حنو)اسم نبات(والضمران 

 حرارة باطنية ليست بداء، الالّزم الدال على خلو أو امتالء، أو) فَِعلَ(وتبىن قياساً من مصدر 

ا ما كان من أم«:  يقول سيبويه8.عي والشبالعطش واجلوع والغضب واللّهف والر: حنو) فعلى (7واملؤنث

، ويكون الفعل على )الفَعل(، ويكون املصدر )فعالن(اجلوع والعطش، فإنه أكثر ما يبىن يف األمساء على 

  9.»ظِمئ يظمأُ ضمأً، وهو ظمآن: لك حنو، وذ)فعل يفعل(
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  :مرات موزعة كالتايل) 07(ووردت هذه الصيغة سبع 

من وسن يوسن وسنا، والوسن  (5/42واسنان : مرات يف قصائد ابن عمار) 05(مخس  -

 ونشوان 2،)الفرح: من جذل جيذل جذال، واجلذل (6/42 وِجذْالن 1،)عاسالن: والسنة 

  ).من روي يروى (8/42 وريان 3)رمن نشي ينشى نشوة أي سِك (7/51 و 7/42

مؤنث غريان أو غيور، غار يغار غريا  (8/75غريى : يف قصائد ابن علي) 02(ومرتني  -

  .من حار حيار (4/88 وحريان 4،)، ورجل غيور وغريان، وامرأة غيور وغريىوغرية

، )فعل يفعل(، و)فعل يفعل(وجاءت هذه املشتقات من الالّزم، الصحيح واملعتلّ، من بايب  

 ).غريى وحريان(والباب األخري شاذّ 

حمدثني، فهي هذه الصيغة من الصيغ اليت حظيت باهتمام الدارسني قدماء و: غة فعالـ صي-8

صيغة مصدرية تارة، وفعلية تارة وامسية تارة أخرى، وقد حتدث سيبويه عن معانيها وارتباطها بالفعل يف 

 5.أكثر من موضع

طواف، والصفات : أتان، وأمساء املعاين حنو: وهي كثرية الفروع، إذ يأيت منها أمساء  األعيان حنو

  7.يغ وهذا ما يسمى بظاهرة تناسل الص6.جبان: حنو
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  :مرات موزعة كاآليت) 05(وورد هذا البناء مخس 

من شف يشف شفيفا وشفوفا، أي رق حتى  (6/47شفاف : مرتني يف قصائد ابن عمار -

من حلّ  (10/47 وحالل 1).رقيق: ح الشني وكسره أيتيرى ما حتته، وثوب شف بف

  ).حيلّ

من ابيض يبيض بياضاً  (2/75 و8/39بياض : مرات يف قصائد ابن علي ) 03(وثالث  -

  ).من جنب جينب (11/67 جبان 2،)وابيضاضاً وابياض ابييضاضاً

 12/52) عباب: (بضم الفاء مها) فُعال( على صيغة د وردت يف قصائد الشاعرين كلمتانوق

: ل، وزال)من زل يزل( البن علي 06/98) زالل ( و 3كثري املاء،: ، وعباب)من عب يعب(البن عمار 

 4.عذب بارد

وجاءت هذه الصيغ من الصحيح السامل، واملضعف، واملعتلّ من الالّزم، ومشلت أغلب أبواب 

: ومنها ما انتقل من الوصفية إىل االمسية). فعلَ يفعل(و ) فعلَ يفْعلُ(و) فِعلَ يفعل(و) فعل يفِعلُ: (الفعل

 .كاحلالل

سيد، وجيد، :  حنو5. الصيغة ال تأيت إالّ من املعتلّذهب سيبويه إىل أنّ هذه:لغة فَيِعـ صي-9

إالّ . يف غري املعتل) فيِعل(بفتح العني، وال ) فَيعل(بضم العني، وال ) فَيعلْ(وميت، ومل يأت يف الكالم العريب 

 6).اسم امرأة(صيقَل : ما شذّ يف الصحيح حنو

سيد : حنو). فيِعلةٌ: (تعدي، املعتل العني، واملؤنثالالّزم زامل) فَعلَ( ويصاغ هذا البناء من مصدر 

ب وطيدة، وطي1.بةوسي 
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  : فقط موزعتني كما يلي) 02(وورد هذا البناء مرتني 

  ).من مات ميوت (19/47ميت : مرة واحدة يف قصائد ابن عمار -

  .من ساد يسود سيادة (11/89سيد :  ومرة واحدة يف قصائد ابن علي -

وقد حدث فيهما . ، من الالّزم)األجوف الواوي(الكلمتني من الثالثي ارد املعتلّ العني وكلتا 

، مث أدغمت الياءين )مييت(،فقُلبت الواو ياًء )ميِوت(أصله ) ميت(إعالل وقلب مثّ إدغام، وهو مايعين أنّ 

 ).سيد(، وكذلك كلمة )ميت(

 يف حروف الفم أكثر واإلدغامء من حروف الفم، وسبب انقالب الواو ياًء وليس العكس أنّ اليا

  2.منه يف حروف الطّرفني، كما أنّ الياء أخف من الواو، فهربوا  إليها لغرض اخلفّة

ذكر الصرفيون أنّ هذه الصيغة تأيت امسا وصفة، وتستوعب أبواب الفعل الثالثي : غة فَعلْـ صي-10

 هذا إن كان امساً، أما إن 3.، سواء كان صحيحا أم معتال)ل يفعلفِع(الشائعة، وهي مطّردة يف الفعل الالّزم 

  4).فِعيل(هو ) فعل(املضموم العني، وإن كان الغالب يف ) فعل(كان صفة، فإنها تأيت من 

) فَعل(، كظريف وشريف، ودونه )فِعيل (- بالضم-)فعل(وقياس الوصف من «: يقول ابن هشام

كبطل ) فَعل(كأَخطَب، إذا كان أمحر إىل الكُدرة، و) أفْعل(خم، ودوا  كشهم وض-  بسكون العني–

: كِعفْر أي) ِفعل(كجنب، و) فُعل(كشجاع، و*  بالضم-)فُعال( كَجبان، و-) بالفتح-)فَعال(وحسن، و

  5.»شجاع ماكر
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رات يف قصائد ابن  ثالث م، تكررت)فىت(وورد من هذا البناء مشتق واحد فقط، متثّل يف كلمة 

فِتي يفْتى، فهو فِتي السن ): من الثالثي ارد الالّزم، املعتلّ الالّم الناقص) (أي فىت(وهذا املشتق  1عمار،

  .الالّزم) فِعل يفعل(من باب ). الشاب: بين الفتاِء، والفتاُء ممدود مصدر الفِتي، وهو الشباب، والفىت

  .صل صفة، مث انتقلت إىل االمسية، فصارت غالبة يف األمساءيف األ) الفىت(وكلمة 

وآخر ما أختم به هذا املبحث هو أنه مثّة صيغ مساعية للصفة املشبهة، من الثالثي ارد وغريه، 

  2.وهي كثرية جداً

  : ومما ورد يف قصائد الشاعرين أذكر ما يلي

من الثالثي (، )فَِعيل(على وزن ) وِلي: ( واألصل،)مفْعل( وجاءت على وزن 3):موىل (- 1      

املُعتق، وابن : كلذ من وِلي أمر شيٍئ، واملولَى: وِلي يِلي وؤاليةً، والويلُّ): املثال الواوي(ارد، املعتلّ الفاء 

  4).العم والناصر، واجلار، واحلليف

فَِعل (على وزن ) سِلس وسلْس: ( واألصل،)الفَعالل( وجاءت على وزن 5):السلْسال (- 2     

املاء العذْب السِلس، : سِلس يسلَس والسلْسلُ والسلْسال: من الثالثي الصحيح ارد، الالّزم(، )وفَعل

  6.هو البارد أيضاً: السهل يف احللْق، وقيل

                                                 
  ). 12/62 و2/62، 6/52( ا�I ?�7ّر،1
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  :ولـفعـم املـاس

ن، جاء من ارد، و املزيد الثالثيني، ومن قصائد الشاعريإنّ ما رصدته من صيغ اسم املفعول يف 

  : وسأتناول هذا املبحث وفق التصنيف اآليت.الرباعي ارد

  .ردـالثي اـول من الثـفعـم املـاس-1

  :زيدـالثي املـن الثـول مـم املفعـاس-2

 .رفــحب زيدــامل  - أ

  .رفنيــزيد حبــامل  - ب

 .زيد بثالثة أحرفـامل     -ج

  .ردـاعي اـربـن الـ مولـفعـم املـاس-3

  .ابهـري بـول على غـفعـم املـاس-4

 :ردـالثي اـن الثـول مـفعـم املـاس: أوال

فُِعل يفعل (قرر علماء العربية أنّ اسم املفعول من الثالثي ارد يصاغ مما مل يسم فاعله على وزن 

هذا البناء يف العرف اللّغوي نوع من املغايرة يف ، سواء أكان من الصحيح أم من املعتلّ، و)فهو مفعول

  1.املخالفة: الصيغ أي

  :مرة تتوزع كما يأيت)42( وورد اسم املفعول من هذا الباب اثنني وأربعني 

، معسول 4/41، املطْلول 2/41احملزون : يف قصائد ابن عمار) 19(تسع عشر مرة  -

، املمنوح 3/43، املعدود 10/42، مقصور 10/42، موقوف 8/42، ممشوق 7/42

، مطلولة 3/50، منهوبة 5/46، مشبوبة 1/46، مفصوم 13/43، موقوف 4/43
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، املطلول 17/63، حمروس 10/62، املطبوع 5/59، املشغوف 3/52، مزفوفة 1/52

  .10/65، املطلوب 1/64

طلولة ، م16/38، موقوفاً 6/37احملزون : مرة يف قصائد ابن علي) 23(وثالثاً وعشرين -

، متبوعة 11/67، مشهور 13/56، حمفوفة 5/76 و2/49، املعهود 4/84 و12/39

، املرجو 2/81، املغرور 5/80، منشورة 10/75، املهجور 15/72، مسلوب 4/68

  .3/92، مشفوعي 7/91، املصدوع 6/83، ممقوتا 5/83، موقوتا 5/82، احملروم 6/81

 السامل واملضعف، واملعتلّ واملذكّر واملؤنث، واملعرفة ومشلت هذه األمثلة الثالثي ارد الصحيح

: ، فهما من معتلّ الالّم فاألصل   فيهما )الوة واملرجو: (وأما الكلمتني. والنكرة، وكلّها من املفرد

)ووجة واملرلُووفأدغمت الواو األوىل يف الثانية) ا. 

  :زيدـالثي املـن الثـول مـفعـم املـاس: ياـانـث

إنّ قضية اسم املفعول من الثالثي املزيد من القضايا غرب املستقلّة، فهي تشترك مع قضايا أخرى، 

، فسميت عند بعضهم بامليميات أو األبنية )م(كاملصدر امليمي، وامسي الزمان واملكان، واسم اآللة بالسابقة 

إالّ بالسياق، فكلّما تتفق يف صياغتها من غري  تداخل هذه املوضوعات جيعل التفريق بينها صعباً 1.امليمية

فاملكان واملصدر «: يقول سيبويه. الثالثي ارد بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة، وفتح ما قبل اآلخر

يبىن من مجيع هذا بناء املفعول، ألنّ املصدر مفعول، واملكان مفعول فيه، فيضمون أوله كما يضمون 

  2.»املفعول 
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  :رفـزيد حبـمل ا-أ

: اآلتية) أي صيغ املزيد حبرف( من أمثلة يتفق مع هذه القاعدة، ومشل الصيغ وما أمكن رصده

  ).مفْعل ومفَعل

وتأيت هذه الصيغة اسم مفعول من الثالثي املزيد باهلمزة يف أوله، املبين ملا مل يسم فاعله : مفْعل -

ل فهو مرسل، وال فرق بني اسم الفاعل واسم املفعول من املزيد، إالّ كسر ما أُرِس: حنو) أُفْعِِل فهو مفْعل(

   2.كمخدع، وحنوه) مفعل( وقد تأيت بعض األفعال على وزن 1.قبل اآلخر يف األول، وفتحة يف الثاين

  :مرة، تتوزع كاآليت) 12(ووردت هذه الصيغة اثنيت عشرة 

 19/47، مشكَال 19/52 و15/47مغلَقاً : عمارمرات يف قصائد ابن ) 05(مخس  -

  .15/52، ومنظَم 3/62و

، مغرم 1/71، معرق 8/69، مغلَق 1/68مهرق : مرات يف قصائد ابن علي) 07(وسبع -

  .5/96 و6/87، واملُحال 5/93، املُراد 5/91

 املذكّر، والنكرة واملعرفة، وجاءت أمثلة هذه الصيغة أغلبها من الصحيح السامل، وِمشلت املفرد

وكلّها على وزن الفعل املضارع املبين للمجهول مع إبدال حرف املضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل 

األجوف (، من معتل العني )املُراد واملُحال(اآلخر، وقد يكون الفتح مقَدراً كما هو ظاهر يف املثالني 

، فنقلت الفتحة من حرف العلّة إىل الساكن )املُرود واملُحول: (أصلها، و)املُفَعل(، فهما من وزن )الواوي

 3.قبله، مث قُلبت الواو أِلفاً
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فُِعل (وتأيت هذه الصيغة اسم مفعول من الثالثي املزيد بتضعيف العني ما مل يسم فاعله :  مفعل-

) فعل( وقد أشرنا إىل أنّ أكثر ما تستعمل له 1.طُهر فهو مطَهر، وسمي فهو مسمى: حنو). فهو مفعل

  .الداللة على التكثري واملبالغة يف الفعل

  : مرة، تتوزع كاآليت) 23(ووردت هذه الصيغة ثالثا وعشرين 

، مسلَّم 1/47، منعما ومعذّبا 15/45مقيدا : مرات يف قصائد ابن عمار) 10(عشر  -

، 3/65، مولَّعة 17/63، مقدساً 16/63، منعما 2/60عتقة ، م18/52، معطَّرة 2/47

  .5/65مدلَّهاً 

، مذمم 6/39، مخرباً 8/38مفصال : مرة يف قصائد ابن علي) 13(وثالث عشر  -

، مولّها 3/76 و2/96، املُتيم 4/75، مصوغة 14/69، مرمض 14/56، مرصعاً 3/40

  .8/97، معنى 6/95، املركّب 3/91 ، متيما3/89ً، مرصع 2/88

وجاءت هذه األمثلة من الصحيح واملعتلّ، ومشلت املفرد بنوعيه، والنكرة واملعرفة، والكلمة 

تِعب : وعِني بالكسر عناًء أي«: فقد جاء يف خمتار الصحاح للرازي قوله. متعب: مبعىن) معنى(األخرية 

فاملقصود ا يف بيت ) معتقة( وأما كلمة 2.»املُقاساة: اه، وتعنى هو، واملُعاناةعاناه وتعن: يقال. ونِصب

 3.»واملعتقة اخلمر اليت عتِِّقت زمانا حىت عتقَت«: جاء يف اللّسان البن منظور قوله. اخلمر القدمية: القصيدة
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  )مفْعلّ: (رفنيـد حبـزيـ امل-ب

، ويأيت غالباً ) املزيد حبرفني ملا مل يسم فاعله افْعلُّّ يفْعلُّ فهو مفْعلٌّوتأيت هذه الصيغة من الثالثي

حِمر : احمرذَوجهه، فهو يف معىن:  حنو1.ملعىن واحد هو املبالغة يف قوة اللّون أو العيب، وال يكون إالّ الزماً

  2.، احولّ واعوجاخضر، اسود، ابيض، اعور: وجهه، إالّ أنه أبلغ، وكذلك

  : مشتقّات، تتوزع كما يأيت) 05(ا البناء مخس وورد من هذ

: من الثالثي املزيد حبرفني (1/45) مفْترة(مشتق واحد يف قصائد ابن عمار ممثّال يف كلنة  -

االنكسار : قِويت فترتها، والفترة: سكن بعد حدة والن بعد شدة، فهيتعين: افْتر، أي 

  3).ضعفوال

، دالّة 10/36، واملُخضر 10/36 و3/36مخضرة : وأربع مشتقّات يف قصائد ابن علي -

الدالة على قوة العيب ) من اغتر (4/39واملُغتر ..على قوة اللّون، أي قويت خضرا

  4.»والغرور بالضم ما اغْتر به من متاع الدنيا«.وكثرته، أي كثري الغرور

 .هذه األمثلة من الصحيح الالّزم، دالّة على قوة اللّون والعيبفقد جاءت 

  ):مستفْعل(رفـالثة أحـزيد بثـ امل-ج

استفِْعل يستفْعل (وتأيت هذه الصيغة اسم مفعول من الثالثي املزيد بثالثة أحرف ملا مل يسم فاعله

اً، وأكثر ما تطّرد يف اسم املفعول واسم املكان،  ومصدراً ميمي5كما ترد أيضاً اسم مكان،). فهو مستفْعلٌ

  6.ويفصل بني ذلك بالسياق
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من الفعل الثالثي املزيد  (1)مستهام( واحد، متثّل يف كلمةيف مشتق) 02(وورد هذا البناء مرتني

 هام يف البرية، وهامت اإلبل على وجوهها،«:قال الزخمشري يف أساس البالغة). استهيم(بثالثة أحرف

ومن ]. بالضم[ا هيام وإبل ِهيم عِِطاش، و[...] عطشان: ال يتماسك، ورجلٌ هيمان: ورمل هيام بالفتح

  2.»وهو اجلُنون والِعشق] بالضم[به هيام هو هاِئم بفالنة ومستهام، وقد هام ا، ويمته، و: ااز

، مث نِقلت الفتحة من )مستهيم:(أي) ليائياألجوف ا(معتل العني) مستهام(وقد جاء هذا املشتق

  ).مستهام(حرف العلّة إىل الساكن قبله، وقُلبت الياء ألفاً فصار

  )مفَعلَلٌ(ردـاعي اـربـن الـل موـفعـم املـاس: ثاًـالـث

م مضمومة، ال خيتلف اسم املفعول من الرباعي ارد يف صوغه من الثالثي املزيد، فكالمها أوله مي

  ).مفَعلَلٌ(أي من الوزن.وما قبل آخره مفتوح

  :وأحصيت من هذا البناء مشتقّني فقط مها

1-)ففْههم(،اعرينات يف قصائد الشر ثالث مرفهو3، وتكر )درباعي امن الر : فِْهفه

َ فْهف الرجلُ، إذا «: قال ابن األعرايب4).ضامرة البطن، ومهفَّفة أيضاً: أي. يهفْهف فهو مهفْهف ومهفْهفة

  .وهذا التعريف األخري يتناسب ومقصود الشاعرين يف النص5.»مشِِِِِق بدنه فصار كأنه غُصن يِميد مالَحةً

والزخرف يف «، .)مزين: زخِرف يزخرف فهو مزخرف أي(، من الرباعي ارد)مزخرفاً(-2

هذا األصل، مث . الذّهب: الزخرف: قال ابن سيدة. املزين: نة وكمال حسن الوجه، واملزخرفالزي: اللّغة

  6.»نظّمه: وزخرف الكالم. سمي كلّ زينة زخرفاً
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تأكيد ملا ذهب إليه الدارسون قدماء وحمدثني، من أنه كلّما كثُرت ) مفَعلَل(وقلّة هذا الصنف

  1... فالثالثي أكثر وروداً من الراعي ، والرباعي أكثر من اخلماسي وهكذاحروف الكلمة قلّ استعماهلا؛

أصالً رباعياً ) 15(وذكر فاليش أنّ بعض الدراسات القرآنية كشفت عن وجود مخسة عشر

أصالً ثالثياً، وهي نسبة ضعيفة جداً إذا قيست بالنص القرآين، ) 1160(فحسب، مقابل ألف مائة وستني

  2.صدر األساس للّغة العربيةالذي يعد امل

 لّسان، تقع على السمع أحسنخفيفةً على ال كانت الكلمة قليلة األحرف كانت فكلما«

  3.»موقٍع

  ابهـري بـول على غـفعـم املـاس: عاـراب

وقد أحصيت يف قصائد الشاعرين بعض أمساء املفعولني، وهي مشتقّات مساعية، خالفت األوزان 

  : لكنها حتمل داللة اسم املفعول، وهي كاآليتالقياسية املذكورة،

 6 مبعىن املقتول، وطعينا5 مبعىن احملبوب، والقتيل4احلبيب: فِعيل مبعىن مفعول، حنو -1

  . مبعىن مصروع8 مبعىن مطروح، وصريع7مبعىن مطعوناً، وطريح

  . مبعىن مغرق9غريق: فِعيل مبعىن مفْعل، حنو -2

  . مبعىن املُستشهد10هيدالش: فِعيل مبعىن مستفعل، حنو -3

 . مبعىن مرسل11رسول: فَعول مبعىن مفْعل، حنو -4
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5- َال مبعىن مفْعول، حنوفُع :مبعىن منثور1ثارن . 

 . مبعىن املكتوب2الكتاب: ِفعال مبعىن مفعول، حنو -6

وبِهت بوزن عِلم، أي دِهش «. مبعىن مبهوت3باهت:  مبعىن مفعول، حنوفاعل -7

﴿فَبِهت الذّي :كما قال تعاىل. بِهت: ظرف مثلُه، وأفصح منهماوحتير، وبهت بوزن 

،﴾قال4كَفَرهوت، وال يقال:  ألنه يلٌ مبيت: رجِ 5».باهت وال 

 :يلـم التفضـاس -5

لُ(أنّ اسم التفضيل يصاغ على وزن سبق الذِّكْرأَفْع(ث منهن واملؤن)لَىمن مصدر الفعل )فُع ،

أفْعل (تصرف، البين للمعلوم، التام، القابل للتفاوت، الذي ليست صفته املشبهة علىالثالثي ارد، امل

  6.الالّزم واملتعدي) فعل وفِعل وفعل(وقد ذكر العلماء أنّ اسم التفضيل يأيت بناؤه من). فعالء

  :ومشلت الصيغ احملصاة يف قصائد الشاعرين بعض أحواله، مصنفة على الشكل التايل

  .التعريف) ـال(لتفضيل احللّي باسم ا -1

  .اسم التفضيل املضاف إىل نكرة -2

 .اجلارة للمفصول) ِمن(اسم التفضيل املذكور فيه -3
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 :ريفـالتع) ـاَلْ (ـيل املُحلّى بـم التفضـ اس-أوالً

يف القصائد املدروسة، متمثّالً يف الكلمة ) 01(ورد اسم التفضيل من هذا الباب مرة واحدة

وسط يِسط ِسطة، من ): املثال الواوي(، من الثالثي ارد املعتلّ )األوسط(مؤنث) فُعلى(فهي، )الوسطى(

املعتدل من كل شيء، أو العدل واخلري، :  ، والوسطُ- بالضم–وسط : وقيل. الالّزم) فعل يفِعل(باب 

  1.أعدهلم وأرجحهم عقالً: خيارهم، وأوسطهم أي: هو من وسِط قومه، أي: ويقال

األخري واألعدل : يف البيت الشعري فهي مبعىن) الوسطى(ىن الِّدالِلي الذّي حتمله كلمة عوأما امل

  2.واألفضل

، ولكن ال يقصد ا املفاضلة، وإنما هي ) ال(وال ختلو قصائد الشاعرين من ألفاٍظ مقترنة بـ 

د الوصف الذي بلغ منتهاهر .ىل األجلّ،: حنوهل األصفى4هلرم األعلى، ا3املَور5 املَنو6. والقمر اَألن  

  :رةـاف إىل نكـيل املضـم التفضـاس: ياـانـث

  : مرات، تتوزع كما يلي) 07(ورد اسم التفضيل من هذا الباب سبع 

 واالسم من 7،)وهم أوثقُوا للمجد أَوثَق عروٍة: ( مرات يف قصائد ابن عمار) 03(ثالث  -

 فهو من الثالثي ارد املعتلّ الفاء 8صار وثيقاً حمكماً،: أي. من باب ظرف) قوثُق يوثُ(

 واالسم من 9،)وهم أسسوا للْملْك أمشخ قبة) (فعل يفعل(الالّزم، من باب ) املثال الواوي(

أيب زيد (، و)يفعلُفعلَ : ( أي10.من باب خضع) مشَخ يشمخ(الثالثي ارد الصحيح الالّزم 
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mَ�ْ1ُ< ِمIَ اَ@ْ#َ��ِر  3ًا وِإذا ا
3ُ4ِ�5َ�َ َ*3ْ َن
3  6�? I12/56ا�. 
4  6�? I2/83ا�. 
5  6�? I2/91ا�. 
6  6�? I1/91ا�. 
 .1/61ا�I ?�7ّر  7
��ر ا
�B5ّح، 8Mوث�(م.( 
 .2/61ا�I ?�7ّر  9

��ر ا
�B5ّح، 10M�7(م#.( 
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صار : ، وبلُغَ الرجل)غيبلُبلُغ ( من الثالثي ارد الصحيح الالّزم 1،)ملطبوع أَبلَغُ كاتٍبا

  ).فعل يفعل: ( أي2بليغاً، وبابه ظرف

 من الثالثي 3،)جسمه ضعفاً بأصغِر خاٍمت يتمنطق: (مرات يف قصائد ابن علي) 04(وأربع -

 من الثالثي 4،)، وسقاين ألَذَّ مدامة)فعل يفعلاب صغر يصغر من ب(ارد الصحيح الالّزم 

 من 5،)سوى بأروغ ماكث للعهِد(،و )لفعل يفع(من باب  ) ذّيلَِ-لذَّ(ارد املضعف الالّزم 

، )من باب فعل يفعل) (راغ يروغ (الالّزم ) األجوف الواوي(الثالثي ارد املعتلّ العني 

) وسع يسع سعة: (املتعدي) املثال الواوي (ثي ارد املعتلّ  من الثال6)الصرب أوسع ساحة(

  ).فِعل يفِعل(من باب 

فهو ) وسع(جاءت مضافة إىل نكرة، من الثالثي الالّزم، باستثناء ومن املالحظ أنّ هذه املشتقّات 

 ). يفعلفعل(و )فِعل يفِعل(و) فعل يفعل(و) فعل يفعل(متعد، كما مشلت معظم أبواب الفعل، من 

  ):من اجلارة وارور(يه ـور فـذكـيل املـم التفضـاس: ثاـالـث

لة، حيث وردت فيه من اجلارة حتت هذا الباب من مشتقّات دالّة على املفاضمكن إحصاؤه ما أ

  : مرات موزعة كمايلي) 05(ول مخس للمفض

 الثالثي ارد  من7،)معىن أرق من النسيم: (يف قصائد ابن عمار) 01(مرة واحدة  -

  ).ِعل‘فَعلَ يف(من باب ) رق يرق(املضعف الالّزم 

 من الثالثي املزيد باهلمزة، 8،)سكَارمن طرٍب وإأَفيَق : ( وأربع مرات يف قصائد ابن علي-

أَفَق يفيق إفاقةً وفوقاً، وكل مغشي عليه أو سكران (الالّزم ) األجوف الواوي(العني  املعتلّ

                                                 
 .10/62ا�I ?�7ّر  1
��ر ا
�B5ّح، 2Mم)���.( 
3 6�? I3/69ا�.  
4  I1/76?�6 ا�. 
5  6�? I2/82ا�. 
6  6�? I3/93ا�. 
 .11/52ا�I ?�7ّر  7
8  6�? I14/55ا�. 
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أصوب من ( و 1.قد أفاق واستفاق، واالسم الفُواق بالضم: ذا اجنلى ذلك عنه قيلمعتوه إ

صاب يصوب صوبا، (الالّزم ) األجوف الواوي( من الثالثي ارد املعتلّ العني 2،)املزن

 3.السحاب ذو الصوب: والصيب] فعل يفعلُ: أي[، )قال(والصوب نزول املطر، وبابه 

ج يبهج به، أي فرح وسر، وبابه طرب ( من الثالثي ارد الصحيح الالزم 4؛)ج ِمنهبأَبه(و

، وج يبهج فهو يج من باب ظرف ، فهو ِج بكسر اهلاء، ويج أيضاً]أي فِعل يفعل[ 

فهو لطيف، ) لطف يلطف(م  من الثالثي ارد الصحيح الالّز6؛)ألطف من شاِدٍن( و5.أيضاً

 ].فعل يفعل[ أي 7.فرمن باب ظ

وقد . فهو من الثالثي املزيد باهلمز) أفْيق(باستثناءنالحظ أنّ هذه األمثلة جاءت من الثالثي الالّزم 

هذا املكان : حنو. من مصدر الثالثي املزيد يف أوله مهزة) أفعل(أجاز احملقّقون صياغة اسم التفضيل على 

  8... وأبوك أعطى املال لألغنياء، وليلنا أظلم من ليلكمأقفر من غريه، وأنت أوىل الناس للمعروف،

  9: وأما قول الشاعر

يلَِلخيع اُألاد نسو العوأَد حمقَفَ    ددز ارنا شياملَخ أَِخاِئش محد  

ثل وقوهلم يف امل. حِمد يحمد حمداُ فهو حممود(من الفعل املبين للمجهول ) أمحد(فاسم التفضيل 

  10.)العود أمحد أي أكثر محداً

  11.وصياغته من مصدر املبين للمجهول عد شاذاُ ال يقاس عليه

                                                 
 ).%1ق(ا
�G�ّن، 1
2  6�? I8/90ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 3Mص1ب(م.( 
4  6�? I8/90ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 5Mم)�F�.( 
6  6�? I1/93ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 7Mم )vm
.( 
 .�M% :168 ا
I�3 */�وة، م س،  ص 8
9  6�? I1/84ا�. 

 ).ح37(ا
�G�ّن،  10
 .�M% :168 ا
I�3 */�وة، م س، ص 11
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  :كانـان واملـمزـا الـامس -6

مان واملكان مصوغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه من الثُّالثي ارد  أن امسي الز الذّكر سبق 

بكسر العني، ومن غري الثالثي ارد ) مفِْعلْ(نهما، وعلى بي على وزن مفْعل بفتح امليم والعني ، وسكون ما

  .على زنة اسم املفعول

  :اعرين كان على الشكل التايل من هذه الصيغ القياسية يف قصائد الشوما أمكن إحصاؤه

  ).مفْعلْ ومفِْعلْ( من الثالثي ارد -1

  ).، مفتعل ومفَعلمفْعل( من غري الثالثي ارد على زنة اسم املفعول -2

  

 :ردـالثي اـن الثـكان مـان واملـزمـا الـامس: أوال

ويصاغ امسا الزمان واملكان من الثالثي ارد على هذا البناء إذا كان معتلّ الالّم أو : مفْعل-أ

  .عينه يف املضارع مفتوحة أو مضمومة

لقصائد املدروسة، فقد  هذه الصيغة يف ا مناحلدث وقوع 1ة على مكانوما وجدته من مشتقّات دالّ

  :مرة موزعة كما يلي) 232( وعشرين ورد  ثالثاً

و اسم مكان من الثالثي  فه2)مرأى: (مرات يف قصائد ابن عمار أذكر منها)10(عشر  -

 مجع مبىن، فهو اسم 3)املباين(املتعدي املعتلّ الالّم، و) فعل يفعل(من باب ) ى يرىرأ(ارد 

 4)معبد(املتعدي، املعتلّ الالّم أيضا، و) فعل يفِعل(من باب ) بىن يبين(مكان من الثالثي ارد 

 5)رظَاملنْ: (املتعدي الصحيح السامل، وكذلك) فعل يفعل(أي ) عبد يعبد(اسم مكان من 
                                                 

$5ّ� ا
�$��$� %6 ا
�34�5 ا
37رو�� 1

� ��د ا�� ا
nّم�ن مI ا. 
 .15/42ا�I ?�7ّر  2
 .1/44ا�I ?�7ّر  3
 .3/45ا�I ?�7ّر  4
 .2/63ا�I ?�7ّر  5
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، الشيءعرك يعرك ( من 2)، واملعرك)نظَر ينظُر ورشف يرشف ويرِشف( من 1،)املرشف(و

موضع احلرب وكذا املَعرك واملَعركَة : ، واملُعترك]أي فَعلَ يفْعلُ[أي دلَكَه، وبابه مصر 

، واالسم القُر قَر يِقر(رد املضعف  من الثالثي ا4،)املَقَر( و3.واملَعركة أيضا بضم الراء

 5.)نبالضم، أي القرار يف املكا

  :مرة  يف قصاِئِد ابن علي، ومن هذه املشتقّات) 13(وثالث عشرة  -

شده : مجع مربط، فهو اسم مكان من ربطَه يربِِطُه ويربطه بضم الباء وكسرها أي) مراِبط(

 اسم مكان من 7،)محلّ( و6.)مربط بكسر الباء وفتحها: وبابه ضرب ونصر، واملوضع

، فنِقلت حركت الالّم األوىل إىل الساكن )محلَلٌ: (وأصلُه) حلَّ يحلُّ(املضعف الثالثي ارد 

) صنع يصنع( من الثالثي ارد الصحيح املتعدي 9،)مصاِنعي( و8.قبلها، وأُدغمت يف الثانية

، املتعدي)  فهو اسم مكان من صرع يصرع10،)، ومثلُه مصاِرعي)فعلَ يفعل(من باب 

املَوِرد، وهو عني ماٍء تِرده اإلبل يف : ِلَ ينهلُ، والنهلُ الشرب، واملَنهلُ( من 11)املَنهل(و

 12.املراعي

يصاغ امسا الزمان واملكان من هذه الصيغة من الثُّالثي ارد إذا كان الفعل صحيح :  مفِْعل-ب

 .)مثال (لّةالالّم، وعينه يف املضارع مكسورة، أو فاؤه حرف ع

 : مرة، موزعة كاآليت) 16(وقد وردت هذه الصيغة ست عشرة 

                                                 
 .8/65ا�I ?�7ّر  1
 .8/61ا�I ?�7ّر  2
��ر ا
�B5ّح، 3Mك(م�?.( 
4 ? I�7ّ14/62ر ا�. 
 ).*�ر(ا
�G�ّن، 5
6  6�? Iح،20/39ا��B5ّ
��ر اMم ،)qر�.( 
7  6�? I18/40ا�. 
 .�M% :171 ا
I�3 */�وة، م س، ص 8
9  6�? I7/48ا�. 

10  6�? I7/93ا�. 
11  6�? I2/91ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 12M9(مFن.( 
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نبر ( اسم مكان من الثالثي ارد املتعدي 1؛)نبرِم: (مرات يف قصائد ابن عمار) 04(أربع -

ربومنه مسي اِملن ،به، وبابه ضرالشيء رفع.(.ا داللته؛ فقد جاء 2على وزن  وأم)لمفع (

فتحها، داال على مرقَاة اخلاطب ومسي منرباُ الرتفاِعه وعلُوه، والنبر عند امليم ال ببكسر 

  3.فصيح الكالم: العرب ارتفاع الصوت، ورجلٌ نبار

، ومال إىل -بفتح امليم وكسر العني-) مفِعل(وقد خرج اسم املكان هنا عن وزنه األصلي، وهو 

 فهو 5)صمِمع( ومثله أيضاً 4. وهو شاذ-بكسر امليم وفتح العني–) فْعلِم(وزن آخر خاص باسم اآللة وهو 

عصم يعِصم، والِعصمة اِحلفظ، واِملعصم موضع السوار من (اسم مكان من الثالثي ارد الصحيح املتعدي 

.  اسم مكان من جلَس جيِلس،ـ صحيح الالّم ومكسور العني يف املضارع7)جمِلس( و6.الساعد

  ).مثال(معتل الفاء ) ورد يِرد(ن من  اسم مكا8،)موِردهم(و

صحيح ) نزل يِرتل( اسم مكان من 9،)منِزالُ: (يف قصائد ابن علي منها) 12(واثين عشرة -

، واملبِسم ) اسم مكان من بسم يبِسم10،)مبِسم(الالّم، مكسور العني يف املضارع، ومثلُه 

: ، وأصلُه) ضاق يِضيق( مجع مضيق، اسم مكان من 12)مضائق( و 11.بوزن اْلس الثَّغر

مجع موِضع،  13،)مواِضع(ء إىل السكن قبلها، ومثّ نقلت حركة اليا) مفِْعل(بوزن ) مضِيق(

رق َ) اسم مكان من ف14،)مفِْرق( و). مثال (معتل الفاء) وضع يضع(اسم مكان من 

قفْرب منه طريق آخر: ِرقمن باب نصر، واملفْ) يوهذا 15.الطّريق وهو املوضع الذي يتشع 
                                                 

 .18/43ا�I ?�7ّر،  1
��ر ا
�B5ّح، 2Mن/�(م.( 
 ).ن/�(ا
�G�ّن، 3
4 3
 .I� :171 */�وة، م س، ص%�M ا
 .3/47ا�I ?�7ّر  5
��ر ا
�B5ّح، 6M�5(م?.( 
 .11/63ا�I ?�7ّر  7
 .16/63ا�I ?�7ّر 8
9  6�? I14/72 و5/55ا�. 

10  6�? I4/75ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 11Mم)�G�.( 
12  6�? I5/68ا�. 
13  6�? I12/69ا�. 
14  6�? I2/67ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 15Mق( م�%.( 
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) مفْرق(بفتح امليم والعني أي ) مفْعل(شاذّ أيضا ألن القياس فيها أو األصل أن تكون على 

  1).مفِْرق(وليس 

 :املـزيدالثي ـن الثـكان مـان واملـزمـا الـامس: ياـانـث

رد يف قصائد الشاعرين على هذا البناء إالّ مشتقّا واحدا على زنة اسم املفعول، ومل ي: مفْعل -أ 

بوزن ) مقْوم: (واألصل.  فهي اسم مكان من فعل ثالثي أجوف مزيد باهلمز2،)مقَام(ممثالً يف كلمة 

ة، أقَام يقيم إقامةً، واملُقَامة بالضم اإلقام(، مث نقلت حركة الواو إىل الساكن قبلها وقلبت ألفا من )مفْعل(

وبالفتح الس واجلماعة من الناس، وأما املَقَام، واملُقام بفتح امليم وضمها فقد يكون كل واحٍد منهما مبعىن 

 وإن جعلته من 3]أي مقَام[اإلقامة وقد يكون مبعىن موضع القيام، ألنك إذا جعلته من قَام يقوم فمفتوح 

)) مقَام لَكُم ال: ((ال موضع لكم، وقُرئ: أي 4» مقَام لَكُم ال«: له تعاىلوقو] أي مقام[أقام يقيم فمضموم 

  5.ال إقامة لكم: بالضم، أي

على زنة اسم املفعول أيضاً، ومل يرد يف قصائد الشاعرين على هذا البناء إالّ مشتقّاً :  مفْتعل-ب

) اعترك يعتِرك( الصحيح، املزيد حبرفني  فهي اسم مكان من الثالثي الالّزم6،)معترك(واحداً ممثّالً يف كلمة 

  7.واملُعترك موضع احلرب

 :وورد هذا البناء يف مشتقّني مها. على زنة اسم املفعول:  مفَعل-ج

، املزيد )اللّفيف املفروق( من الفعل الثالثي املعتل 9 اسم مكان وهو الوجه،8:احمليا

 .حي حييي حتية: (بالتضعيف

                                                 
 .171:  س، ص%�M ا
I�3 */�وة، م 1
2  6�? I1/90 و17/39ا�. 
3  6�? I3/37ا�. 
 .13: ا@حnاب 4
��ر ا
�B5ّح، 5M1م(م*.( 
6  6�? I8/70ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 7Mك(م�?.( 
8  �7ّ? I6 2/63ا��? I2/84 وا�. 
��ر ا
�B5ّح، 9Mح$�(م.( 
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قلَّد يقلِّد ( اسم مكان، وهو موضع جناد السيف، من الفعل الثالثي املزيد بالتضعيف 1:لّدواملُقَ

 2.احتمله، وكذلك تقلد السيف: قالدة، وتقلَّد األمر

، لكنهما حيمالن داللة )ِمفْعال: (وقد ورد يف قصائد الشاعرين أيضاً مشتق على وزن اسم اآللة

 4.-واِملضمار– 3ِميدانه: اسم املكان مها

  :ةـم اآللـاس -7

سبق الذّكر يف الفصل السابق أنّ اسم اآللة هو اسم مشتق من مصدر الفعل الثالثي  ارد، 

رة ذكرها صيغ مشهو) 03(كما له ثالث . املتصرف، واملتعدي للداللة على اآللة اليت يكون ا الفعل

وأقر جممع اللغة العربية بالقاهرة أربع صيغ قياسية أخرى ,، )عالفْعل، ِمفْعلَة، وِمفِْم: (القدماء النحاة هي

  5.).فَعالة، ِفعال، فاِعلة، وفَاعول: (هي

ِمفْعل، : (وما أحصيته من مشتقّات حتت هذا املبحث يف قصائد الشاعرين جاء على األوزان التالية

  ).مفعلة، ِمفعال وِفعال

 مجع 6:مطاِرف: (مشتقّات يف القصائد املدروسة هي) 03(ث ورد على هذا البناء ثال:  ِمفعل-1

 واحد -بضم امليم وكسرها–طرف الثوب يطِرفُه طَرفاً، املُِطرف (، من الثّالثي ارد املتعدي )مطرف

: اءقال الفر)]. مفْعل(على زنة اسم املفعول [ وأصله الضم 7.املطارف، وهي أَردية من خز مربعة هلا أعالم

كما . جعل يف طرفيه علمان، واألصل مطرف بالضم، فكسروا امليم ليكون أخف املطرف من الثياب ما«

أصله الضم ألنه يف «: مث قال الفراء. »قالوا ِمغزل وأصله مغزل، من أُغِزلَ أي أُدير، وكذلك اِملصحف

                                                 
1  6�? I4/55ا�. 
 ).*�3(ا
�G�ّن، 2
 .14/38 وا�I ?�6 1/42ا�I ?�7ّر  3
4 7ّ? I�2/42ر ا�. 
 .�M% :173 ا
I�3 */�وة، م س، ص 5
 .17/47ا�I ?�7ّر  6
��ر ا
�B5ّح، 7Mف(م�~.( 
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 2،)ِمثْقَف( و1.».لكنهم استثقلوا الضمة فكسروهجِعل يف طرفه العلَمان، و: املعىن مأخوذ من أُطِْرف، أي

وثَِقف الرجلُ ظَِفر به ووجده . ثَِقف الشيء يثْقَفُه ثَقْفاً وِثقافاً وثُقُوفةً حذَقَه(من الفعل الثالثي ارد املتعدي 

ا الر ىوسوالثّقاف خشبة ت فَر( و3.)ماحواِملثْقَفاِملغ(4ري  من الثالثي اد املتعد)ًغَفْرا ِفرغي غَفَر :ستره( ،

فْروالغ ،برحتت : وبابه ض لبسأس، يينسج على قدر الر درع زضتر، واِملغفَر بوزن اِملبغطيةُ والسالت

  5.القلنسوة

  يف مجع ِمقرعة من6،)مقَارع(ورد من هذا البناء مشتق واحد فقط متثّل يف كلمة : فْعلة ِم-2

ضربه، من باب ضرب، وقَرع الدابة وأَقرعها : قرع الشيء يقَرعه قرعاُ«الفعل الثالثي ارد املتعدي 

عقرة(كفَّها به، وكبحها ومنه : بلجامها يعاِملقر(وابب به الدضر7.».، وهي ما ت  

اسم ) ِمفْعال(بالغة ولآللة أيضا، وأنّ هذه الصيغة تأيت امسا وصفة للم  الذّكر سبق: ِمفعاَل -3

وِمفعال فرع عليها، بدليل أنّ يف العربية بقايا من ) ِفعال(آلة غري معروف يف اللّغات السامية، وإمنّا هو 

فيما يبدو عندما - ِلسان وِنطاق، وِذراع، إالّ أنّ اللّغة العربية : لآللة حنو) ِفعال: (الصيغ القدمية على وزن

 8].عالِف+م: [أي) ِمفْعال(فأصبحت ) عالِف( يف هذه الصيغة، أضافت ميم التوكيد إىل أول أرادت التوكيد

وزيادة امليم يف أوائل الكلمات من الظّواهر املطّردة يف اللّغات السامية ومنها العربية، إلفادة معاٍن متعددة 

 9.وخباصة يف املشتقّات

                                                 
 ).~�ف(ا
�G�ّن، 1
 .6/51ا�I ?�7ّر،  2
 ).ث�v(ا
�G�ّن، 3
 .5/61ا�I ?�7ّر  4
��ر ا
�B5ّح، 5Mم)�Cx.( 
6  6�? I9/70ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 7Mع(م�*.( 
8 �$5ّ
 .397: ، ص1985: ، دار ا
��7%� ا
`�م�$�، ا�l	>3ر��)%6 ا@��7ء( %6 ا
ّ��� ا
���$� ز�I آ�م9 ا
�1M$	6، ا
nّوا34 %6 ا
 .207:  ����ج، م س، ص����� � 9
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ات يف قصائد الشمر اعرين موزعة كما يأيتوورد هذا البناء ست: 

 وهو اخلشب الذي يلُف عليه احلائك الثّوب، 1)ِمنوال: (يف قصائد ابن عمار) 02( مرتني -

 2.هم على منوال واحد: ويقال للقوم إذا استوت أخالقهم. أيضاُ) النولُ(وهو 

: وك بضم السني مثلس: ومجعه.  وهو السواك من ساك يسوك أسنانه بالسواك3،)اِملسواك(و

 بوكُت ابي[ِكتك، مل تذكر الفم: ، وإذا قلت]من املتعدأو تسو اكت4.اس  

 وامليزان معروف ووزنَ الشيَء من باب 5،)ميزانه: (مرات يف قصائد ابن علي) 04( أربع -

 ل يفِعلف[وعدناً وِزنة أيضاً] عزآة( و6.وؤية( من 7،)ِمرى رأياً ورياً إىل رأَى يربالعني، متعد 

بكسر امليم اليت ينظر فيها، ) املرآة(مفعول واحد، وإذا كان مبعىن العلم تعدى إىل مفعولني، و

صبح يضبح من باب قطع صبحا ( من 9،)اِملصباح( و8.)مرايا(والكثري ) مراٍء(وثالث 

  10). واِملصباح السراجِعم صباحاًوصباحاً وِإصباحاً وصبحةَ، وصبحته، قلت له 

 :مرات تتوزع كاآليت)09(وردت هذه الصيغة تسع:  ِفعال-4

 وهو الستر، من حجب الشيَء حيجبه حجباً 11،)ِحجاب:( ابن عمارقصائد مرة واحدة يف -

حجاب، واجلمع حجب ال : ستره، وبابه نصر، وكلّ ما حال بني شيئني: وحجاباً، وحجبه

 12. ومنه احلاِجب فوق العني، فهو حيجب عن العني شعاع الشمس.غري

                                                 
 .10/52ا�I ?�7ّر  1
��ر ا
�B5ّح، 2Mن1ل(م.( 
 .4/65ا�I ?�7ّر  3
��ر ا
�B5ّح، 4M1ك(م�.( 
5  6�? I7/38ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 6Mوزن(م.( 
7  6�? I9/77 و4/67ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 8Mرأي(م.( 
9  6�? I10/74ا�. 

��ر ا
�B5ّح، 10Mم)a/ص.( 
 .6/47ا�I ?�7ّر  11
��ر ا
�B5ّح، 12Mن و م�G�ّ
 ).ح`j(ا
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سن ( من الثالثي ارد املضعف املتعدي1،)ِسناِنه( قصائد ابن علي يفمرات )08( ومثاين-

نكيالس :وبابه رد ،هل[أحدل يفعد به، وكذا]أي فعحدي رحج ننانُ(، واِملسالس .(

  2).أِسنة(اً ِسنان الرمح، ومجعهأيض) السنان(و

 من الثالثي املضعف 3،)ِعنانه(و. ِسنان الرمح: والشاعر يف البيت يقصد ِسنان السمهري، أي

 4).للفرس، ومجعه أِعنة) الِعنانُ(و. حبسه بِعناِنه، وبابه رد: أي.عن الفرس يعنه بضم العني(املتعدي

ألْبسته السوار : سورته، أي :(ار من احلُلي معروف، من الثالثي املزيد بالتضعيف املتعدي والسو5،)ِسوار(و

خمر الشيء (الستر، من املتعدي:  مثل حجاب، واِخلمار7)ِخمار( و6،)ور، واجلمع أسِورةٌ وأَساِورفتس

همره مخْراً، وأخرما تغطّي به: خيْم واِخلمار ،ار : ومجعه. املرأة رأسهاسترهوإذا كان اِخلم ،رمِمرة وخأخ

 .يذِْهب به:  أي8).يغطّي الرأس، فالْخمر يغطّي العقل

 11.، مجع ِشهاب، وشهب بضمتني أيضاً، وهو شعلَة ناٍر ساطعة10)شهبان( و9،)حجاب(و

) الِبساطُ(، و]أي فعل يفعل[13. وبابه نصرنشره،: لشيَءبسطَ ا:  من الثالثي ارد املتعدي12،)ِبساطَه(و

، وهو الذّي يبسط الرزق )الباِسط(نقيض القبض، ويف أمساء اهللا تعاىل) البسطُ(ومنه. كلّ ما يبسط

  14.لعباده

، أراد فراشه، من وروٍد )بسط الربيع ِبساطه: (يف قول ابن علي ) ِبساط(وأما داللة الكلمة

  .بوأزهاٍر ومجاٍل خالّ
                                                 

1  6�? I3/37ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 2Mم)I<�.( 
3  6�? I3/40 و2/37(ا�.( 
��ر ا
�B5ّح، 4Mم)I<?.( 
5  6�? I3/55ا�. 
 ).�1ر(ا
�G�ّن، 6
7  6�? I4/55ا�. 
8 �G�ّ
 ).خ�7(ن،ا
9  6�? I7/67ا�. 

10  6�? I8/80ا�. 
��ر ا
�B5ّح، 11Mم)jF#.( 
12  6�? I11/39ا�. 
��ر ا
�B5ّح،  13Mم)qG�.( 
 ).�qG(ا
�G�ّن،  14
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كان هذا عن الصيغ القياسية يف اسم اآللة، وقد ورد يف القصائد املدروسة أيضاً صيغ مساعية 

، واألسياف، والرماح، نفار، والِغمدااملُقْلة، واحلُسام، والسهم، والشِِّ: السم اآللة كثرية، أذكر منها

  ...والقوس

 فقد جاء يف اللّسان 1،)هِري والعسالالسم:( ومن الصفات اليت أطلقها الشاعران على الرمح

الصالَبة : سِمهرارلُ واألمر، إذا اشتد، واالالرمح الصليب العود من اسمهر اجلَب: السمهِري«:البن منظور

 2.»بيعها، وهو اسم رجٍل كان يقوم الرماح وي)سمهر(والِشدة، والرماح السمهرية منسوبة إىل

اشتد : أي. عسالً وعسوالً، وعسالَناً-بالكسر-سلَ الرمح يعِسلع«؛ فهو من )العسال(وأما

عاِسلٌ مضطرب، وعسلَ الذّئب والثَّعلَب يعِسل عسالً : ورمح عسل وعسول. اهتزازه واضطرب

حركته الريح : رأْسه، وعسلَ املاُء عسالً وعسالناًمعىن مسرعاً، واضطرب يف عدوه وهز : وعسالَناً، أي

  3.».العسلُ والعواِسلُ: واجلمع. فاضطرب

اللة على االهتزاز واالضطرابفكلّ هذه املعاين تشترك يف الد.  

  

  

  

  

� �

  

                                                 
1  6�? I�7ّر 3/37ا�? I15/44 وا�. 
 ).��F7(ا
�G�ّن، م�ّدة  2
 ).?9G(م ن، م�ّدة  3
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  نتائج البحث

 حممد ابن -داللة املشتقّات يف الشعر اجلزائري، خالل العهد التركي«درست يف هذا البحث 

، وذلك بعد التعامل املباشر والنظر الدائم يف قصائد الشاعرين من ديوان »-علي وأمحد بن عمار منوذجاً

لك كلّه إىل انطباعات مجعتها يف شكل أحكام وآراء األشعار أليب القاسم سعد اهللا، وقد خلصت من ذ

أمسيها نتائج، منها ما هو عام حتت فصل، االشتقاق، وما هو خاص بدراسة املشتقّات، أخلّصها يف النقاط 

  :اآلتية

احلروف (األول املادة اللّفظية : إنّ االشتقاق اللّغوي يستند إىل عنصرين أساسيني -1

، فهما مادة خام، ووجهان لعملة واحدة هي البناء )الداللية(ة املعنوية ، والثّاين املاد)األصول

  .اللّغوي

إنّ التحول الذّي يصيب الكلمة من زيادة، أو إبدال، أو حذف، أو تغيري حبركة، أو  -2

  .سكون، أو إدغام، يؤدي دوراً أساساً يف تغيري معناها

3- عيغري أودسواء أكانوا قدماء أم - إمجاع العلماء حملّ) االشتقاق العام( االشتقاق الص 

 على أنّ أكرب قسم من منت اللّغة يقوم عليه، وهو نوع من التوسع الداليل يف اللّغة، -حمدثني

ويساعدها على مسايرة التطور احلضاري، وهو الذي نستفيد منه يف تنمية األلفاظ، واستكمال 

 .املادة اللّغوية

لمة من كلمة، أو توليد لفظ من لفظ، فإنّ التصريف هو إذا كان االشتقاق هو أخذ ك -4

ميزان هلذه الكلمات املشتقّة، ودليل الباحث يف موضوع االشتقاق والذي ال يعرف إالّ به، فهو 

ميزان العربية، وبه تعرف األصول من كالم العرب من الزوائد الداخلة عليه، وبني االشتقاق 
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تالحم، وال يستطيع الدارس أن يفهم االشتقاق بعيدا عن والتصريف عالقة وثيقة وتشابك و

 .التصريف، والعكس صحيح

دائرة األخذ أوسع جماال من دائرة االشتقاق وأرحب مكانا، ألنه ال يشترط فيه مادة معينة  -5

  .مقاربة بني املعاين املتشاة مثل االشتقاق

ع، أي عند احتوائها معىن مميزا، إنّ أصل االشتقاق الوضعي مرتبط مبيالد اللّفظة عند الوض -6

يصري عاماً بعد االشتقاق منها ما أمكن من املشتقّات، وقد يكون ميالدها بصيغة الفعل، أو 

بصيغة االسم، أو بصيغة املصدر، ألنه ليس من اليسر تعيني أسبقها يف االستعمال، الرتباط ذلك 

 .شتقاقحباجة الوضع، لذا ال بد من اإلقرار بتعدد مصدر اال

 االشتقاق عنصر هام يف تكوين لغتنا ومنوها، حتى تستطيع أن تعبر عن كلّ إنّ -7   

 .املستحدثات العلمية، والفكرية واحلضارية

إنّ أكثر الصيغ اطّرادا يف الكالم العريب الصيغ الثّالثية جمردة كانت أو مزيدة، وذلك  -8

رت حروف الكلمات زاد ثقلها،  ومن مثّ يثقل لسهولتها وخفّتها على اللّسان، وكلّما كث

 .استعماهلا

وجدت أثناء التحليل يف قصائد الشاعرين بعض األفعال من مشتقّات اسم الفاعل اختلفت  -9

، )ذابل ونافث- باذخ – بارع - فاتر-فاتك: (فيها عني املضارع على أكثر من وجه، من ذلك

 .ن جني إىل تركّب اللّغات وتداخلهاومرد ذلك االختالف يف حركة العني أرجعه اب

اتضح يل من خالل دراسيت ألبواب الفعل الستة يف اسم الفاعل من الثالثي ارد أنّ أكثر  -10

، وسبب ذلك يعود إىل أنّ الفتح )فَعلَ(األبنية ورودا واستعماال يف قصائد الشاعرين هو باب 

من الكسر والضم أخف. 
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، ألنها ال تأيت إالّ الزمة )فَعلَ وفَعٍِلَ(هي اقلّ عدداً من ) فَعلَ(غة واتضح كذلك أن صي -11

لفاعلها، دالّة على الطّبائع والسجايا، كما أنّ الضمة أثقل نطقا من الفتحة والكسرة، ومن هنا 

 .قليلة التصريف، مالزمة حلركة واحدة يف املضارع هي حركة املاضي) فَعلَ(كانت صيغة 

، ويرجع ذلك إىل أنه ليس بناًء قياسياً )فعِِل يفعِِل(بين يل ندرة املشتقّات من باب كما ت -12

، فالفتح يف مضارعه أقيس من الكسر، وما )فعِِل يفعل(أصلياً، إنما هو مساعي منقول من باب 

فعل  (شاذّ، وعلّلت أيضاً سبب قلّة املشتقّات يف قصائد الشاعرين من بايب) فعِِل يفعِِل(جاء من 

 .، ومرد ذلك جنوح العربية إىل املخالفة)يفعل وفِعل يفِعل

إنّ الفعل الرباعي متطور عن أصٍل ثالثي، أو عن أصٍل امسي، أو عن أصٍل ثنائي لتأدية  -13

 .غرٍض داليلّ ما

قة ترجع ندرة اسم الفاعل من الرباعي ارد واملزيد يف قصائد الشاعرين إىل القاعدة الساب -14

الذّكر، واليت تقول أنه كلّما كثرت حروف الكلمات زاد ثقلها، ومن مثّ يثقل استعماهلا يف 

الكالم العريب. 

تبين يل يف القصائد املدروسة تنوع وتعدد صيغ اسم الفاعل، واليت جاءت خمالفة لألوزان  -15

 .وفُعالةفعيل، ِفعال : القياسية الذكورة، لكنها حتمل داللة اسم الفاعل حنو

فَعال، : (أشار العلماء إىل أنّ أكثر صيغ املبالغة القياسية شيوعاً وتواتراً يف كالم العرب -16

ثالث وعشرون ) فَعال(وقد أكّدت الدراسة جزءاً من هذا، فقد جاء على ). وفَعول، وِمفْعال

ويبدو . صيغ) 04 (أربع) مِِفْعال(صيغ، بينما ورد على) 06(ست ) فَعول(صيغة، وعلى) 23(

، )مِِفْعل ومِِفْعيل(أنّ هذه الصيغة األخرية كانت يف األصل لآللة، مث انتقلت إىل املبالغة، وكذلك

 .فهي أمساء آلة يف أصلها، استخدمت على سبيل ااز
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إذا أُريد التدليل على مطلق املعىن، جىيء بالصفة مستغنية عن موصوفها، وأُجريت جمرى  -17

فهي يف األصل صفات، مث انتقلت .  كالفذّ، الفرد، الشيخ، العبد، اِخللّ، اخلِِدن، واحلاللاألمساء،

 .أو تطورت إىل االمسية، فصارت غالبة يف األمساء

فَِعيل، : (اتضح يل يف دراسيت لقصائد الشاعرين تعدد صيغ اسم املفعول أيضاً على األوزان -18

 .فهي مشتقات مساعية حتمل داللة اسم املفعول، )فَعول، فَعال، ِفعال، وفَاِعل

اِمليدان، : حنو. قد خيرج اسم املكان عن وزنه األصلي إىل وزن آخر خاص باسم اآللة -19

، كما )مفْعِِل(منبِِر : ، واألصل)مِِفْعل(، ومِِعصم، وِمنبر على وزن )مِِفْعال(واِملضمار على وزن 

 ).مفْعل(مفْرق بوزن : ل، واألص)مفِْرق:(شذّ أيضاً

إنّ أهم ما ميز صيغ املشتقّات يف أمساء املكان، وأمساء اآللة، وأمساء املفعول هو أنها جاءت  -20

مبدوءة مبورفيم امليم، وزيادة امليم يف أوائل الكلمات من الظّواهر املطّردة يف اللّغات السامية، 

كسب الكلمة الداللة على املعاين املتعددة، واليت ال حتدد ومنها العربية، وهذه اخلاصية هي اليت ت

 .إالّ بالسياق، فهو األمان ضد اللّبس كما يسميه بعض املعاصرين

 .كانت هذه أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل دراسيت ملوضوع البحث

  .وما توفيقي إالّ باهللا
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  قائمة املصادر واملراجع مرتبة ترتيباً أجبدياً

  .املصحف الشريف برواية ورش عن نافع -            *

  .1965: مكتبة النهضة، بغداد. 1أبنية الصرف يف كتاب سيبويه، خدجية احلديثي، ط -1

الة، املدينة مؤسسة الرس. 3حممد الدايل، ط: أدب الكاتب، ابن قتيبة، حتقيق وتعليق -2

  .1981: املنورة

حممد حمي الدين عبد : أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ابن هشام األنصاري، حتقيق -3

 .1979:لبنان-دار اجليل، بريوت. 5احلميد، ط

حممد : اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، ضبط وتصحيح -4

 ).ت.د:(ر، بريوتحمي الدين عبد احلميد، دار الفك

 .2000:لبنان-أساس البالغة، الزخمشري، دار الفكر للطّباعة والنشر والتوزيع، بريوت  -5

: عامل الكتب، القاهرة. 2أمحد خمتار عمر، ط: أسس علم اللّغة، ماريوباي، ترمجة وتعليق -6

1983. 

 .1984: مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة. 6األصوات اللّغوية، إبراهيم أنيس، ط -7

مؤسسة الرسالة، . 1عبد احلسني الفتلي، ط: األصول يف النحو، ابن السراج، حتقيق -8

 .1985:بريوت

مصطفى أمحد النماس، : ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان األندلسي حتقيق -9

 .1984: مطبعة النسر الذّهيب، القاهرة. 1ط

 .1988:، اجلزائر)ك.و.م(أبو القاسم سعد اهللا، : أشعار جزائرية، تقدمي وحتقيق - 10
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 .1956: االشتقاق، عبد اهللا أمني،مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، القاهرة - 11

االشتقاق ودوره يف نمو اللّغة، فرحات عياش، ديوان املطبوعات اجلامعية،  - 12

 .1995:اجلزائر

 .1985: آثار البشري اإلبراهيمي، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر - 13

حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا : ألنباري، حتقيقاألضداد، ابن ا - 14

 .1987: بريوت_

املكتبة العصرية للطباعة والنشر، . 14جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييين، ط - 15

 .1980:  بريوت-صيدا

. 2اجلزائر من خالل رحالت املغاربة يف العهد العثماين، موالي بلحمسسي، ط - 16

 .1981: ائر اجلز-) ت.ن.و.ش(

، الشيخ املهدي بوعبد يل وناصر الدين سعيدوين، )العهد العثماين(اجلزائر يف التاريخ - 17

 .1984:  اجلزائر-) ك.و.م(

دار العلم للماليني، . 1منري البعلبكي، ط: اجلمهرة، ابن دريد، حتقيق وتقدمي - 18

 1987:بريوت

 .1972:  سوريا-علي حيدر، دمشق : اجلمل، عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق - 19

الدراسات اللّغوية عند العرب إىل اية القرن الثالث اهلجري، حممد حسني آل ياسني،  - 20

 .1980:منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت. 1ط

دراسة املشتقات العربية وآثارها البالغية يف املعلّقات العشر اجلاهلية بنعزوز زبدة،  - 21

 .1989: ، اجلزائر)ك.و.م(
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 ).ت.د: (دار الفتح، دمشق.2رخيها، حممد اخلضر حسني، طدراسات يف العربية وتا - 22

 .1981:دار العلم للماليني، بريوت. 9دراسات يف فقه اللّغة، صبحي الصاحل، ط - 23

، إمساعيل باشا البغدادي، وكالة املعارف، )أمساء املؤلّفني وآثار املصنفني(هدية العارفني  - 24

 .1955-1951: استانبول

حممد : مع يف علم العربية، جالل الدين السيوطي، تصحيحمهع اهلوامع شرح مجع اجلوا - 25

 ).ت.د:( بريوت-بدر الدين النعساين، دار املعرفة 

، زين كامل اخلويسكي، دار املعرفة اجلامعية، )يف األمساء(الزوائد يف الصيغ يف اللّغة العربية - 26

 .1985: مصر-اإلسكندرية 

 مالك، الشيخ حممد بن علي الصبان حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن - 27

منشورات حممد علي . 1إبراهيم مشس الدين، ط: الشافعي، ضبطه وصححه وخرج شواهده

 .1999:بريوت-بيضون، دار الكتب العلمية

طرق تنمية األلفاظ يف اللّغة، إبراهيم أنيس، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم  - 28

 .1967- 1966: القاهرة-وية، مطبعة النهضة اجلديدة البحوث والدراسات األدبية واللّغ

-، مؤسسة الرسالة)هـ1094ت (الكلّيات، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي  - 29

 ).ت.د:(بريوت

: دار عامل الكتب، بريوت.3عبد السالم حممد هارون، ط: الكتاب، سيبويه، حتقيق وشرح - 30

1983. 

 .1985:بريوت-، مكتبة لبنانكتاب التعريفات، علي ابن حممد الشريف اجلرجاين - 31
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اهليئة املصرية العامة للكتاب، . 2اللّغة العربية معناها ومبناها، متام حسان، ط - 32

 .1979:القاهرة

، بلقاسم بلعرج، دار العلوم )دراسة لسانية للمشتقّات يف الربع األول(لغة القرآن الكرمي  - 33

 .2005: اجلزائر-للنشر والتوزيع

 جالل حربي - ة، حممد مندور، منشأة املعارف باإلسكندرية اللّغة بني العقل واملغامر - 34

 ).ت.د(وشركاه 

 .1997:لبنان-دار صادر للطباعة والنشر،بريوت. 1لسان العرب، ابن املنظور، ط - 35

 ).ت.د:(جمالس العلماء أبو العباس ثعلب، دار املعارف بالقاهرة - 36

 .1999:دمشق-مدخل إىل فقه اللّغة، أمحد حممد مقدور، دار الفكر - 37

: بريوت-دار النهضة العربية للطباعة والنشر . 2املولّد يف العربية، حلمي خليل، ط - 38

1985. 

، ...املزهر يف علوم اللّغة وأنواعها، جالل الدين السيوطي، شرح وضبط وتصحيح مجاعة - 39

 ).ت.د: (دار الفكر ودار اجليل للنشر والتوزيع

 .2002:زائراجل-دار األمة. 1مكشاف األمساء، بوعالم بن محودة، ط - 40

منشورات دار اآلفاق . 4املمتع يف التصريف، ابن عصفور، حتقيق فخر الدين قباوة، ط - 41

 .1979:اجلديدة، بريوت

مكتبة األجنلو املصرية للطباعة والنشر . 6من أسرار اللّغة، إبراهيم أنيس، ط - 42

 .1987:القاهرة_
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43 - بور شاهني مؤسسة الر1980:  لبنان-سالة، بريوتاملنهج الصويت للبنية العربية، عبد الص 

. 

إبراهيم مصطفى وعبد اهللا : املنصف لشرح كتاب التصريف للمازين، ابن جني، حتقيق - 44

 .1954:القاهرة.1أمني، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، ط

عبد األمري حممد أمني الورد، : معاين القرآن، األخفش سعيد بن مسعدة، حتقيق ودراسة - 45

 .1985: لبنان-تب، بريوتعامل الك. 1ط

 .1983:مؤسسة نويهض، بريوت. 3معجم أعالم اجلزائر، عادل نويهض، ط - 46

معجم املصطلحات النحوية والصرفية، حممد مسري جنيب املبدي، مطبعة أمزيان  - 47

 ).ت.د:(اجلزائر_

 -)ك.و.م(حممد رشاد احلمزاوي،. املصطلحات اللّغوية احلديثة يف اللّغة العربية، د - 48

 .1987: اجلزائر

 .1979: بريوت-عبد السالم حممد هارون، دار الفكر: مقاييس اللّغة، ابن فارس، حتقيق - 49

حممد عبد اخلالق عضيمة، دار عامل الكتب : املقتضب، أبو العباس املبرد، حتقيق - 50

 ).ت.د:(بريوت_

جلنة إحياء التراث العريب، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، : املخصص، ابن سيدة، حتقيق - 51

 ).ت.د:(تبريو

. 4مصطفى ديب البغا، ط/د: خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي، ضبط وتعليق وختريج -52

  .1990: اجلزائر-دار اهلدى

 .1973: اجلزائر-علم الداللة العريب، فايز الداية، ديوان املطبوعات اجلامعية -53
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 الصبور شاهني، عبد: ، هنري فاليش، تعريب وحتقيق)حنو بناء لغوي جديد(العربية الفصحى  -54

 ).ت.د: (بريوت-دار املشرق. 2ط

 .1964: بريوت- دار الفكر. 3يف أصول النحو، سعيد األفغاين، ط -55

 .1984: القاهرة-مكتبة األجنلو املصرية.6يف اللّهجات العربية، إبراهيم أنيس، ط -56

منشورات املكتبة العصرية، . 1مهدي املخزومي، ط/، د-نقد وتوجيه–يف النحو العريب  -57

 .1964:  بريوت-داصي

 ).ت.د: (القاهرة-دار النهضة للطباعة والنشر. 3فقه اللّغة، علي وعبد الواحد وايف، ط -58

 .1968: بريوت-دار الفكر. 3فقه اللغة وخصائص العربية، حممد املبارك، ط -59

حممد /د: فتح اإلله ومنته يف التحدث بفضل ريب ونعمته، أبوراس الناصري املعسكري، حتقيق -60

 .1990: اجلزائر-)ك.و.م(كرمي، بن عبد ال

. 1عمر فاروق الطباع، ط: الصباحي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، ابن فارس، حتقيق -61

 .1993: بريوت-مكتبة املعارف

 .1985: دار الكتاب اللبناين، بريوت. 3مسيح عاطف الزين، ط/الصوفية يف نظر اإلسالم، د -62

: لبنان-يل واملؤسسة العربية للطباعة والنشر بريوتالقاموس احمليط، الفريوز أبادي، دار اجل -63

 ).ت.د(

 .1983: اجلزائر) ت.ن.و.ش(أبو القاسم سعد اهللا، /د: رحلة ابن محادوش اجلزائري، حتقيق -64

حممد بن أيب شنب، مطبعة /د: ، حتقيق)حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب(رحلة ابن عمار  -65

 .1902: اجلزائر-فونتانا
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مصطفى احلدري وحممد علي الدرويش، : تقاق، إبن السراج، حتقيقرسالة اإلش -66

 .1973:دمشق

 .2006: اجلزائر- سامل علوي، دار اآلفاق/، د)أحباث ودروس يف فقه اللغة(شجاعة العربية  -67

حممد حمي الدين عبد : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن هشام األنصاري، حتقيق -68

 .1988: بريوت-احلميد، املكتبة العصرية، صيدا

 .1985: شرح الكافية يف النحو البن احلاجب، األستر أباذي، دار الكتب العلمية بريوت -69

- مطابع املكتبة العربية1فخر الدين قباوة، ط: شرح امللوكي يف التصريف، ابن يعيش، حتقيق -70

 .م1973-هـ1393: حلب

 ).ت.د(رة بريوت، ومكتبة املتنيب، القاه-شرح املفصل، ابن يعيش، عامل الكتب -71

مطبعة . 11ط: حممد حمي الدين عبد احلميد: شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام، حتقيق -72

 .م1963-هـ1383: مصر-السعادة

حممد نور احلسني وحممد الزفزاف وحممد حمي : شرح شافية ابن احلاجب، األستر أباذي، حتقيق -73

 .1982: بريوت-الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية

حممد حمي الدين عبد احلميد، : ر الذهب يف معرفة كالم العرب البن هشام، حتقيقشرح شذو -74

 .1963: األردن-توزيع مكتبة الثقافة مبكة املكرمة، واملكتبة األموية، عمان. 11ط

-مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، بريوت. 1شذا العرف يف فن الصرف، احلمالوي، ط -75

 .2003: لبنان

 .1965: بريوت-منشورات دار مكتبة احلياة. 2عبد الرمحن اجلياليل، طتاريخ اجلزائر العام،  -76
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، اجلزء الثاين، )م20-16(تاريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر إىل الرابع عشر اهلجري  -77

 .1984: اجلزائر-)ك.و.م. (2أبو القاسم سعد اهللا، ط.د

 .1983: ائراجلز-)ك.و.م(أبو القاسم سعد اهللا، .جتارب يف األدب والرحلة، د -78

: اجلزائر-حسن شاذيل فرهود، ديوان املطبوعات اجلامعية: التكملية، أبو علي الفارس، حتقيق -79

1984. 

-حممد كامل بركات، دار الكتاب العريب: تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، ابن مالك، حتقيق -80

 .1986: القاهرة

 .1985: لبنان- تمؤسسة الرسالة، بريو. 2تعريف اخللف برجال السلف، احلفناوي، ط -81

تفسري الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، الزخمشري، دار املعرفة  -82

 ).ت.د: (بريوت-للطباعة والنشر

 .1978: تصريف األمساء واألفعال، فخر الدين قباوة، جامعة حلب، كلية اآلداب -83

 .1981: ر، لبنان، ابن عريب، دار بريوت للطباعة والنش)ديوان(ترمجان األشواق  -84

 ).ت.د: (لبنان- حممد علي النجار، دار الكتاب العريب، بريوت: خصائص، ابن جين، حتقيق -85

  :الرسائل اجلامعية

 .اإلشتقاق اللغوي بني ابن دريد وابن جين -86

  .1993:  السانية-جامعة وهران- خمطوط-هين سنية، ماجستري: إعداد

 الداللة اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية -87

  .2002: السانية-جامعة وهران-خمطوط- مطهري صفية، دكتوراه:إعداد
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  منابع الصورة االدبية يف شعر ابن عمار -88

  .2004: السانية-جامعة وهران-خمطوط-حبيب بوزوارة، ماجستري: اعداد

 .الشعر الصويف يف اجلزائر يف العهد العثماين -89

  .1991:مصر-جامعة عني مشس-خمطوط-خمتار حبار، دكتوراه: إعداد

 .سل الدالالت اإلشتقاقيةتنا -90

  .2006: السانية- جامعة وهران- خمطوط-هين سنية، دكتوراه: إعداد
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